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E E N B L I K A C H T E R U I T . 
Het jaar 1896 begon met velerlei strijd in de 

wereld der bouwkunstenaars. Het is kalm en vreed
zaam geëindigd. Toch heeft het heel wat belangrijks 
plaats zien vinden. 

De sombere voorspelling, dat 1896 getuige zou 
zijn van het ineenzakken der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst, is niet in vervulling gekomen. 
De profeten blijken tot de brood-etende soort te 
hebben behoord. Maar wanneer ons eerste bouwkun
dig lichaam nog niet ten grave gedaald is, dan was 
dit zeker meer een gevolg van de taaiheid des ouder-
doms dan van nieuwe levenskracht, door bekwame 
geneesheeren bijgebracht. Want men bleef in de oude 
sleur. Men heeft vergaderd, eens te Amsterdam en 
eens te Delft, waar zelfs een nieuwe afdeeling werd 
opgericht, die eeaige vergoeding zal geven voor de 
geleden verliezen. A l is misschien het verhandelde 
op die vergaderingen niet bijzonder belangrijk ge
weest, het verslag daarvan heeft althans het maat
schappelijk orgaan helpen vullen en den ijverigen 
secretaris der redactie, uit wiens pen steeds de goed
geschreven , waarde-hebbende en waarde-houdende 
artikelen moeten vloeien, voor een wijl veroorloofd, 
het gevederd riet aan de wilgen te hangen. 

Maar toch, de Maatschappij kan op eene over
winning wijzen. Mag haar houding in zake de Grate-
lijke Zaal haar verschillende leden gekost hebben, 
mag ook zelfs Dr. Cuypers met zijn aanhang haar 
den rug hebben toegekeerd, het blijft een feit, dat 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op haar in
stigatie , zij het dan ook met één stem meerderheid, 
den heer De Stuers in het ongelijk stelde. En sedert 
heeft de Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid eene commissie benoemd, bestaande uit drie 
maatschappij-mannen en één De Stuers-man, om rap
port over de Binnenhofzaal uit te brengen. Wellicht 
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dat het nieuwe jaar ook ons dat rapport brengt. 
Nu mogen er zijn, die hier van een overwinning 

a la Pyrrhus spreken, een victorie is het toch. Laten 
wij afwachten wat de toekomst brengt, en inmiddels 
der Maatschappij toewenschen dat het nieuwe leven, bij 
gebreke waaraan zij onvermijdelijk te gronde moet 
gaan, haar in 1897 in ruime mate moge geworden. 

Is nu de invloed van den heer De Stuers gefnuikt? 
In vele kringen schijnt men dit te meenen; wij ge
looven echter, dat men wel zal doen zich te dezen 
opzichte geen illusién te maken. 

Voor de officieele kunstrichting en hare aanhangers 
was het jaar 1896 echter zeker eigenaardig. Zagen 
zij schijnbaar hun positie aanmerkelijk versterkt, en 
leken hun vooruitzichten beter dan ooit, toen bleek 
dat ook het Genootschap Architectura et Amicitia een 
hunner bolwerken was geworden, zij zagen ook een 
nieuwe richting in dc bouwkunst veld winnen, wier 
belijders wel is waar een diepe buiging tegen hen 
maakten, doch geen neiging toonden zich in het offi
cieel gareel te laten spannen. En moge het den ratio
nalisten ook al een voldoening wezen, dat nu onlangs 
Joseph Cuypers den voorzittersstoel van Architectura 
heeft ingenomen, hunne vreugde zal getemperd zijn 
door het besef, dat men langzamerhand de leer, die 
nu dertig jaar als de eenig ware is aangeprezen, als 
iets verouderds gaat beschouwen. 

Andere tijden, andere idealen , dat is nu eenmaal 
zoo. Nauwelijks is de tegenstand, waartegen Cuypers 
en De Stuers zoo lang te worstelen hadden, gebroken, 
nauwelijks is in vakkringen de meening algemeen 
geworden, dat het Rijks-museum een groot meester
stuk is, of een nieuwe leer, die van den eenvoud tot 
eiken prijs, wordt verkondigd en vindt aanstonds tal 
van aanhangers. 

En dat aantal zal toenemen, nu het vaststaat, dat 
de profeet van het nieuwe geloof zijn belijdenis zal 



doen in het Amsterdamsche beursgebouw. Want lee
ringen wekken, voorbeelden trekken. 

Die beurs-geschiedenis is wel het meest belangwek
kende van het geheele afgeloopen jaar geweest. Niet 
zoozeer omdat de bouw aan Berlage werd opgedragen, 
als wel om de eigenaardige kijkjes, die zij op velerlei 
terrein vergund heeft. 

Een zeer verrassend licht viel op het politieke veld. 
Daar zag men nu hoe de ultra-vrijzinnigen, wier 
leuze steeds openbaarheid geweest was, ook met de 
grootste geheimzinnigheid genoegen namen, als zij 
meenden, dat tlie hun belangen dienen kon. 

Van het plan kreeg men niets te zien dan een 
paar plattegronden, die gebrekkige navolgingen bleken 
te zijn van een verbouwingsplan, vroeger door den 
gemeente-architect opgemaakt. Het overige werd den 
belangstellenden zorgvuldig onthouden. Zij zullen dus 
hun nieuwsgierigheid moeten bedwingen tot dat de 
aanbestedingstcekeningen verschijnen. 

In zeker opzicht heeft de Amsterdamsche beurs
questie, of liever haar eindslijke oplossing, ook ge
legenheid gegeven om een blik te slaan in de ver
borgenheden der bouwkundige wereld. Thans, nu het 
om een werk van belang ging, moesten wel allerlei 
personen en meeningen op den voorgrond komen, 
die zich anders niet plegen te vertoonen. Maar zon
derling mag het genoemd worden, dat al die personen 
als om strijd betuigden, hoe aangenaam zij het vonden, 
dat Berlage met het werk belast zou worden. Want 
na die tevredenheidsbetuiging volgde steeds een reeks 
van bedenkingen tegen de geheimzinnige wijze waarop 
de zaak behandeld-was; die bedenkingen deden wel 
eenigszins aan de oprechtheid van de reeds geuite 
waardeering twijfelen. 

Alleen de heer De Kruijff, die zoo lang als Achilles 
in zijn tent was gebleven, trad anders op. Hij be
tuigde openlijk, dat hij ongerust was over wat er van 
de beurs zou worden. Hij ontzegde den heer Berlage, 
die naar zijne uieening in den laaatsten tijd beden
kelijke proeven op bouwkunstig gebied had genomen, 
het recht, om voor een nieuw experiment anderhalf 
millioen te gebruiken. 

.Maar ditmaal werd de stem van den heer De 
Kruijff, den man, die bij vroegere gelegenheden zoo 
dikwijls invloed op de beursvraag had gehad, niet 
gehoord. 

Alles wat hij bereikte was den heer Berlage te 
ontstemmen, die van zijn ontstemming lucht gaf door 
zijne handteekening, onder het Maatschappelijk adres 
in zake de Grafelijke Zaal geplaatst, te herroepen en 
zoo als het ware openlijk de zijde van den heer De Stuers 
te kiezen. Deze herroeping ware zeker beter achterwege 
gebleven, vooral daar zij, tien maanden te laat komend, 
toch geen effect kon hebben. Men heeft haar in verband 
gebracht met de pogingen, die thans door de jongeren 
gedaan worden om Berlage in de plaats van den heer 
Cuypers te stellen. De heer Lauweriks heeft echter 
eens en vooral aangetoond hoe groot het verschil is, 
dat er tusschen dc theorieën van beiden bestaat. 

Is er door theorieën wel een nieuwe kunst te be
reiken ? Ziedaar een vraag, die wel eens gesteld mag 
worden, nu het afgeloopen jaar verscheidene theore-
tisch-filosophische werken over bouwkunst en versie
ringskunst heeft zien verschijnen. Voor zoover wij 
kunnen nagaan , zijn de kunsttheorieën altijd opgesteld 
in tijden van verval; als de kunst werkelijk bloeide, 
dacht niemand aan de theorie, noch aan het bespie
gelen. Kn onze teneindeloopende eeuw met haar Semper, 
haar Viollet-le-Duc, haar De Groot, haar Moolenaar, 
haar tal van andere theoristen, is zij misschien ook 

een tijdperk van onmacht op bouwkundig terrein 
geweest? Het antwoord kan door den tijdgenoot niet 
gegeven worden. 

De leuze, die nu wordt aangeheven is „ e e n v o u d ! " 
Maar men denke hier aan het versje van Beets: 

„ Wat schoon is moet eenvoudig zijn, 
Doch . . . eenvoud mag geen ruwheid wezen. 
Eenvoudig zij 't gevoel, doch fijn." 

Hier wordt de oude waarheid nog eens herhaald, 
dat eenvoud wel een der elementen van het sehoone 
is, doch geenszins voor de schoonheid zelf mag worden 
aangezien. Zoo is waterstof een element van water, 
doch zonder zuurstof in de juiste verhouding daarbij, 
blijft het waterstof. 

Een beroemd man, die tijdens de Fransche omwente
ling naar de guillotine geleid werd, riep uit: „O, vrijheid, 
hoeveel kwaad bedrijft men in uw naam!" Wie nu de 
voortbrengselen der „nieuwe kunst" beschouwt, kan 
hetzelfde van den eenvoud zeggen. 

Want in naam van den eenvoud halen de bouw
meesters nu den stucadoor, om hun gevels „innig 
vlak" te laten bepleisteren, of om den beschouwer de 
illusie van groote brokken hardsteen te geven, waar 
in werkelijkheid slechts miskleurige baksteen zit. Dit 
blijft een zeer betreurenswaardige achteruitgang, ook 
in het oog van diegenen, die nu niet juist rationa
listen a tort et a travers mogen heeten. 

Het stemt tot nadenken, dat niet alleen het Portland-
cement , maar ook het zink weer meer en meer een 
rol in de versieringskunst gaat spelen. Is dit nu de 
nieuwe kunst? 

Men is aan de nieuwe leus gekomen, door het 
bestudeeren van de gebouwen, die tegenwoordig in 
Amerika gemaakt worden. De eenvoud dier groote 
of kleine, op de Romaansche kunst van Zuid-Frankrijk 
geïnspireerde bouwwerken, wil men navolgen. Maar 
men vergeet, dat het bij den eenvoud, vooral de 
doeltreffendheid is, waarnaar in Amerika gevraagd 
wordt. Die doeltreffendheid beheerscht daar alles. 
Komen er zonderlinge vormen voor den dag, dan 
zijn die niet gewild, doch een natuurlijk gevolg van 
de eischen, door de doeltreffendheid gesteld. 

Wanneer het streven der rationalisten niet met zoo
veel succes bekroond is, als had mogen worden ver
wacht, dan is dit juist, omdat wel naar de eischen 
der waarheid, doch niet naar die der doeltreffendheid 
gevraagd werd bij het opmaken der ontwerpen. Van
daar de tallooze klachten, die over de Rijksgebouwen 
der laatste twintig jaren vernomen worden. Behoeven 
wij nog aan het Rijksmuseum te herinneren, welks ver
lichting dit jaar stof tot zooveel critiek gaf, dat zelfs 
van regeeringswege een, zij het dan ook niet geslaagde 
proef werd genomen, om althans het bovenlicht van 
één der zalen te verbeteren? 

De eisch, dat een gebouw doeltreffend zal zijn, is 
echt modern. De tijden zijn voorbij dat men, als 
slechts het uitwendige der gebouwen voldeed, met 
het inwendige genoegen nam, al was het nog zoo 
ongeschikt. Deze behoefte aan practische bruikbaar
heid, die het einde der 19e eeuw kenmerkt, zou aan 
de bouwkundige ingenieurs een goede kans kunnen 
geven, als die werkelijk de mannen waren die zij be
hoorden te zijn, praetiseh, handig, op de hoogte van 
hun tijd. Maar, en dat is een geluk voor de architecten, 
zulke bouwkundige ingenieurs bestaan er hier-te-lande 
niet, en zullen er ook niet komen zoolang Delft zijn 
quasi-wcten.sehappelij k slentergangetje behoudt en, zich 
krampachtig aan de wet van 1863 vastklemmend, alle 
voeling met het werkelijk leven blijft schuwen. 

Dubbel jammer mag dit heeten in een tijd als de 
onze, die, de eerlijkheid gebiedt dit te erkennen, 
vooral aan het goedkoope, eenvoudige, practische 
waarde hecht. De ingenieur, slechts voor het noodige 
te zorgen hebbend, behoeft zich om versiering noch 
verhoudingen te bekommeren; zijn gevels kunnen 
muren met gaten zijn, zonder dat dit iemand ergert. 

' N u trachten de architecten te doen, wat eigenlijk 
des ingenieurs is; maar hun oude esthetische scru
pules kunnen zij niet onderdrukken, en wanneer zij 
ook al eens een gevel als muur met gaten behan
delen, dan meenen zij toch door het aanbrengen van 
enkele versierende elementen, een tegenwicht te 
moeten geven. Die versieringen kunnen zij niet uit 
hun mouw schudden, en daarom gaan zij daarvoor 
ten oogst in die kunsttijdperken, waarin de eenvoud 
het sprekendst schijnt, het Egyptische en het Ro
maansche. 

Het is niet voor het eerst, dat onze eeuw haar 
heil in deze beide kunstuitingen zoekt. Behoeven wij 
eraan tc herinneren, dat de tocht van Bonaparte 
naar Egypte, waardoor de kunst van dat land in 
Frankrijk bekend werd, veel heeft bijgedragen tot 
het ontstaan van den laatsten „stijl", dien Europa 
gekend heeft, den „Style Empire"? Tal van jaren is 
het smaak geweest, op dien stijl met de grootste 
minachting neder te zien, althans bij ons en in Duitsch
land. Maar in dit laatste land schijnt de kentering al 
gekomen, want onlangs werd, in een prachtwerk, de 
geheele versiering van het paleis, door den West-
faalschen Koning Jeróme ingericht, afgebeeld. Ook 
in Frankrijk heeft in den laatsten tijd, de „Style 
Empire" weer een rol gespeeld. 

Dat Percier en Fontaine, de geestelijke vaders van 
dien stijl, mannen van groote gaven zijn geweest, zal 
wel niemand willen ontkennen. Ijverig de gebouwen 
van Rome bestudeerende, hadden zij zoowel voor de 
antieken als voor de Renaissance oog. Mogen ook de 
antieke neigingen van Napoleon, die zich graag met 
de Romeinen vereenzelvigde, hen, zoo bij den triomf
boog du Carrousel, als bij de voltooiing van het 
Louvre, op hinderlijke wijze aan banden hebben ge
legd, waar zij vrij waren, in hoofdzaak in hun deco
ratieve ontwerpen, zijn zij geheel hun eigen weg ge
gaan. Het is juist daar, dat men de Egyptische motieven 
vindt. 

Strenger archeologisch heeft men, omstreeks het mid
den dezer eeuw, in Amerika den Egyptischen stijl pogen 
te volgen. Het voornaamste gebouw, dat de herinnering 
aan dit streven levendig houdt, is de groote gevan
genis te New-York. Wij zouden wenschen, dat de twee 
begaafde teekenaars, die in het afgeloopen jaar door 
tentoonstellingen voor een herleving van de Egyptische 
kunst propaganda poogden te maken, het New-
Yorksche gebouw eens konden zien. Vermoedelijk 
waren zij dan van de ijdelheid hunner pogingen voor 
goed overtuigd. 

Ook de Romaansche vormen, die wij in het afge
loopen jaar als versiering nog al eens zagen toepassen, 
hebben reeds vroeger hunne intrede in de moderne 
bouwkunst gedaan. Behoeven wij nog aan Friedrich 
Gartner te herinneren, den bouwmeester van de Univer
siteit, de Feldhcrrnhalle en de Ludwigskirche te 
M ü n c h e n ? Giirtner heeft zich niet op archeologisch 
standpunt geplaatst en alleen als decoratie van de 
Romaansche vormen gebruik gemaakt. Een soort
gelijk streven is ook bij vele der nieuwere Fransche 
bouwmeesters waar te nemen; het grootste gebouw, 
door hen gesticht, is de Eglise du Sacré Cocur op 
Montmartrc. 

De aanhangers van Viollet-le-Duc hebben den eigen
lijk Romaanschen stijl slechts bij restauraties toegepast. 
Wanneer zij vrij scheppend konden optreden, dan 
hebben zij zich bij voorkeur aan den stijl der 13e eeuw 
gehouden, slechts zooveel Romaansche motieven ge
bruikend als in den Rijuschen overgangsstijl te vin
den zijn. 

De eerste, die gepoogd heeft den Romaanschen 
stijl in zijn geheclen omvang voor moderne bouw
werken toe te passen, is Richardson geweest, die 
twintig jaar geleden, Trinity Church te Boston 
bouwde. Hier, waar een kerkgebouw moest gemaakt 
worden, bleek de Romaansche stijl al zeer geschikt. 
Maar men zag in, dat bij gebouwen voor wereldlijke 
doeleinden een vrijere opvatting noodzakelijk was, en 
dat vooral bij de reusachtige huizen, die meer en meer 
verlangd begonnen te worden, alleen door eenvoud 
van lijnen wat te bereiken viel. En zoo heeft zich, lang
zamerhand , die eigenaardige Amerikaansch-Romaan-
sche bouwtrant ontwikkeld, die nu naar Europa is 
overgebracht, en zoowel in Engeland en Duitschland 
als bij ons zijn aanhangers telt. 

In het afgeloopen jaar zijn onderscheidene gebouwen 
in dien stijl voltooid geworden; de voornaamste zijn wel 
de kantoor-hoekhuizen te Amsterdam en in Den Haag. 

Aan lofprijzingen ontbreekt het de Neo-Romaansche 
richting niet. Zag het jaar 1896 niet den heer Van der 
Pek in het strijdperk treden als de paladijn der nieuwste 
kunst? Zag men ook niet anderen in dag- en week
bladen haar lof verkondigen ? De toekomst zal moeten 
leeren, of wij hier werkelijk den dageraad van een 
nieuwe kunst aanschouwen dan wel of een stroovuur 
ons in de oogen flikkert, dat door aanhoudend blazen 
wel helder opvlamt, doch na een korte wijl is uit
gebrand. Van die vuurtjes zijn er in den laatsten 
tijd al zoo vele ontstoken! 

Maar wij hebben misschien reeds te lang bij de 
artistieke zijde van het bouwvak stil gestaan. Ook de 
practische kant eischt onze aandacht. Ontmoeten twee 
bouwkundigen elkaar, dan wordt aanstonds de vraag: 
„ H e b je nog al werk?" gedaan; dat ooit iemand ge
vraagd zou hebben naar kunst is ons niet gebleken. 

Laten wij beginnen met de werklieden. Het schijnt, 
dat het jaar 1896 voor hen niet onvoordeelig is ge
weest, althans van werkloosheid van beteekenis werd 
niet vernomen. De regelingen van loon en arbeids
duur, in 1893 en '94 als het ware aan de orde van 
den dag, kwamen in 1896 nog minder ter sprake 
dan in het jaar daarvoor. Den gemeenten, die in deze-
voorgegaan zijn, moet het wel een groote teleurstel
ling wezen, dat haar voorbeeld zoo weinig navolging 
heeft gevonden. Misschien zal de democratische kies
wet , wier invoering het jaar 1897 zal aanschouwen, 
hierin verandering brengen. 

Kan men niet zeggen, dat de werklieden in 1896 
met kracht voor hun belangen zijn opgekomen, de 
patroons, voor zoover zij bij den Aannemersbond zijn 
aangesloten, hebben zich beter geweerd. Wat er ge
daan is tot „veredel ing en verheffing van den aan
nemersstand", het doel, waarnaar de Bond in de eerste 
plaats streeft, weten wij niet. Maar wel werd er voor 
de belangen der leden opgekomen, overal waar dit 
bij aanbestedingen wenschelijk scheen, en zoo hebben 
niet alleen particulieren, doch ook het Rijk, water in 
hun wijn moeten doen. Dit zijn zeker overwinningen 
van beteekenis; wij moeten echter afwachten, wat er 
mede verkregen zal worden. Want men mag niet 
vergeten, dat in. tijden van slapheid de aannemers 
minder goed onder één hoedje te vangen zullen zijn, 
dan op het oogenblik, nu er nog al werk is. 
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De trouwe helpers van den architect, de opzichters 
en teekenaars, voor wie, daar de bestaande lichamen 
eigenlijk niets dan architecten-vereenigingen zijn, tot 
dusverre al heel weinig gedaan werd, zagen in het 
jaar 1896 de door en voor hen opgerichte vakver-
eeniging in bloei toenemen. Dat ook 1897 voor hen 
een jaar van voorspoed moge wezen, is onze oprechte 
wensch. 

E n nu hebben wij lang genoeg achtcruitgezien. Nu 
den blik op de toekomst gericht en de hoop geuit, 
dat die voor al onze lezers zoo rooskleurig mogelijk 
moge zijn. Als wij dan in 1898 weder een overzicht 
van het verstreken jaar mogen geven, dan zal het, 
wordt die hoop vervuld, niet aan lichtpunten ont
breken. 

D E Z E G E P R A L E N D E V E C H T . 

Mijnheer de Redacteur! 

Met belangstelling nam ik kennis van het artikel, 
onder bovenstaanden titel in de Opmeikci van 19 en 
24 Dec. 11., doch ik veroorloof mij de volgende be
merkingen. 

Eerstens vraagt schrijver: waar zijn St. Annaland 
en Duinrel? W e l , geachte redacteur, St. Annaland 
bestaat nog en in veel betere conditie dan vele der 
buitentjes aan de Vecht. Is de schrijver zoo weinig 
bekend in de buurt van Den Haag, dat hij St. Anna-
land's Clingendaa! niet kent, dan raad ik hem aan het 
Haagschc Bosch door te wandelen. Hij neme, om niet 
te dwalen, den Leidschen straatweg of het schilder
achtige Filosofenpad, de noordelijkste wandeling 
van het Bosch. Even voorbij de Controleurslaan vindt 
hij links een breede laan met een tolboom, waarop 
met groote letters staat St. Annaland's Clingendaal. 
Die laan volgende, komt hij van zelf op het Clingendaal, 
in „de Zegenpralende Vecht" als St. Annaland bekend. 
Het huis is, behoudens enkele veranderingen, hetzelfde 
als 'tgeen door Philip Doublet, schoonvader van 
Constantijn Huijgens, heer van St. Annaland, enz., 
enz. bewoond werd. 

Toen ik voor een aantal jaren voor den tcgen-
woordigen eigenaar Baron van Brienen van de Groote 
Lindt aldaar werkzaam was, om op verzoek van den 
bekenden, thans overleden Petzold een door hem ont
worpen verandering uit te voeren, vond ik nog tal 
van gegevens, die als overblijfsels van den aanleg van 
1690 te herkennen waren. De twee huisjes, die destijds 
aan het einde van de laan aan beide zijden van het 
hek stonden , zijn toen gesloopt. De paardestallcn van 
den heer Doublet waren er toen nog, en werden 
als oranjerie gebruikt. Ook enkele der dijkvormige 
terrassen waren, hoeveel gewijzigd, nog te herkennen. 

Duinrel, gelegen nabij Wassenaar, is herhaaldelijk 
afgebeeld, b. v. in een suite van 16 prentjes, uitgave 
van Petrus Schenk, omstreeks 1700. De plaats bestaat 
voor zoover ik weet nog, althans tot voor korte jaren, 
hoeveel in veranderden vorm, als zoo velen met haar. 
Wij vinden haar, evenals Clingendaal, afgebeeld in 
'twerk van Lutger: Gezichten in de omstreken van 
's Giavcnhage en Lcijden. 1855. De plaats behoorde 
toen aan Vrouwe J. D . A . van Pallandt van Lennep. 

Heemstede, in „de Zegenpralende Vecht" bedoeld, 
is niet het Heemstede bij Haarlem, dat de schrijver 
op het oog heeft. Heemstede, door Claas Bruin aan
gehaald , lag bij Utrecht en is in de dagen van De 
Leth meermalen afgebeeld. E r bestaan groote prenten 
van, door Daniel Stoopendaal gegraveerd, en een 
prachtige suite van 26 prentjes door Izaak Moucheron, 
uitgave Nic. Visscher, Amsterdam. 

Verder moet ik er schrijvers's aandacht op vestigen, 
dat hij wel wat al te vleiend is geweest door den stijl, 
waarin de buitentjes aan de Vecht aangelegd waren, 
den Le Nótre-stijl te noemen. Zuiveren Le Nótre-stijl 
zien wij slechts schaars of eigenlijk nooit in ons land 
uitgevoerd, doch meestal kleingeestig namaaksel en 
geknutsel. Zelfs de groote plaatsen als 't Loo , Roozen-
daal, Voorst, Clingendaal en Heemstede, hierboven 
genoemd, missen die grootheid van compositie, die 
wij in de werken van Le Nótre en zijn beste leer
lingen, als Alex. Le Blond, Blondel, enz. terugvinden. 
Door deze wijze van aanleg onzer buitentjes der 17e 
en 18e eeuw Le N ó t r e stijl te noemen, zou men den 
grootmeester van zijn tijd zeker geen eere aandoen. 

L E O N A R D A . S P R I N G E R . 

Haarlem, Dec. 1896. 

Wij stellen de rectificaties van een zoo bevoegd 
man als de heer Springer op hoogen prijs. Inderdaad , 
wij wisten niet dat St. Annaland en Clingendaal twee 
namen voor één zelfde buitenplaats zijn. Ook de in
lichtingen omtrent Duinrel en Heemstede deden ons 
veel genoegen. 

Alleen zouden wij nog gaarne weten, (wanneer het 
zoo is, dat de stijl van Le Nótre niet in de buiten
plaatsen , die wij bespraken, werd gevonden), welke 
stijl daar dan wordt aangetroffen. 

Als toelichting voegen wij hier nog bij, wat wij 
ook reeds in ons artikel opmerkten, dat de smalheid 
der terreinen, in het polderland tusschen slooten ge
legen , de volledige toepassing van Le Nótre's systeem 
onmogelijk maakte. Maar ziet men toch niet de hoofd
trekken daarvan gevolgd? R E D . 

V I L L A H E I N E K E N T E A M S T E R D A M . 
De op de plaat voorgestelde villa is in 1890—1891 

gebouwd voor wijlen den heer Gerard A . Heineken, 
op den hoek van het Weteringplantsoen en de Nicolaas-
Witsenkade. 

De moeilijkheid was daarin gelegen, dat het voor 
de villa bestemde hoekterrein tusschen lange rijen 
hooge huizen zou komen te liggen en wel zonder 
eenige afwisseling, zoodat het villakarakter daar-ter-
plaatse moeilijk te verkrijgen was. 

Het werk werd aangenomen door de heeren J. Koster 
en Zn. voor f 70,956 buiten en behalve de betimmering 
van de eetzaal, de hydraulische etenslift en de centrale 
verwarming. 

A . L . V A N G E N D T . 

E E N A D V E R T E N T I E . 
Dezer dagen kon men in de bladen het volgende 

'ezen: 

„Een architect vraagt een theoretisch ontwikkeld 
jongmensch, die zich verder bekwamen wil, om een 
g r o o t p l a n voor g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g u i t 
te w e r k e n , waarvoor concessie gevraagd is. Belang
rijke werken in uitvoering. 

„Verpl ichtend / 3000 te storten, naar voorwaarden. 
Tusschenpersonen komen niet in aanmerking. Brieven 
franco onder enz. enz." 

Wij laten het slot weg, eensdeels opdat de „ar
chitect" onbekend blijve, anderdeels opdat niet een 
ol ander „theoretisch ontwikkeld jongmensch" in de 
verleiding kome zich aan te melden. 

Dat de „architect" een verre neef van den be
kenden Pecksniff moet zijn, daaromtrent kan geen 
twijfel bestaan. Hij spant zijn netten uit om de ar-
gelooze jeugd te vangen. Als lokaas gebruikt hij „een 

V I L L A H E I N E K E N , 
W E T E R I N G P L A N T S O E N A M S T E R D A M . 

R E Z - D E - C H A U S S E E 
B E L - É T A S E 
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groot plan" dat ons aan het „fameuze project" van 
Silberstein doet denken, verder de kans „zich verder 
te bekwamen", en „belangrijke werken in uitvoering." 

Maar hoe kan een „architect" die het zoo druk 
heeft, om ƒ 3 0 0 0 verlegen zijn? Want dat het zijn 
doel is die som te bemachtigen, springt aanstonds 
in het oog. Let maar op het bekende: „Tusschen-
personen komen niet in aanmerking", het stereotiepe 
slot van alle advertenties, waardoor menschen, aan 
lager wal geraakt, zich geld pogen te verschaffen. 

Wij hopen van harte, dat deze regelen er iets toe 
mogen bijdragen om jongelieden, die op deze ad
vertentie willen schrijven of reeds geschreven mochten 
hebben, tot nadenken te stemmen. Past op de neuzen! 

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 V A N D E 
V A K O P L E I D I N G V O O R H A N D W E R K S 

L I E D E N IN N E D E R L A N D . 
Op dc tweede algemeene vergadering van deze 

Vereeniging, Maandag 28 dezer te Utrecht gehouden, 
deelde de voorzitter mede dat het ledental thans on
geveer 400 bedraagt, waarna de ie-secretaris verslag 
uitbracht en de rekening, sluitende met een batig 
saldo van / 146.85'', werd goedgekeurd. Als plaats 
voor de eerstvolgende zomervergadering werd A m 
sterdam gekozen. 

De heer E Jelsma leidde de wenschelijkheid in 
om vanwege de Vereeniging gegevens te verzamelen 
over de vakopleiding in het buitenland, en bracht in 
herinnering dat het bij de eerste internationale ten
toonstelling te Londen opvallend gebleken was hoezeer 
het ambacht ten onzent achteruitgaat. Spreker weet 
dat voor een groot deel aan fabriekmatigen arbeid. 
Enkele vooruitstrevenden sloegen de hand aan den 
ploeg om betere toestanden in het leven te roepen; 
ambachtsscholen verrezen, waardoor practijk en theorie 
meer tot haar recht kwamen, het teekenonderwijs 
werd uitgebreid en het leerlingstelsel verbeterd, terwijl 
de Regeering blijken gaf deze pogingen te steunen. 

Na een korte discussie werd de volgende motie van 
het bestuur aangenomen: 

„ D e Vergadering besluit, dat er van vereenigings-
wege voorloopig gegevens verzameld zullen worden, 
betreffende de algemeene vakopleiding in het binnen-
en buitenland; dat de informaties naar de gegevens 
zich zullen uitstrekken over die beroepen, zoowel van 
die der vrouw als die van den man; dat het bestuur 
wordt opgedragen een deskundige commissie saam te 
stellen, die zich aan deze zaak wijdt, die zelfstandig 
zal optreden en de onderhavige aangelegenheden in 
ruimen zin zal opvatten; 

„dat de commissie vrij is in het kiezen van de 
landen voor het terrein van haar onderzoek; 

„dat ten opzichte van eventueel te maken kosten 
overleg en goedkeuring moet plaats hebben met het 
bestuur der vereeniging, terwijl op elke vergadering 
mededeeling zal worden gedaan van haar werkzaam
heden." 

In de plaats van de heeren J . van den Ban en E . 
Jelsma (beiden niet herkiesbaar) en G. W . BootBzn., 
die wegens drukke werkzaamheden als bestuurslid had 
bedankt, werden tot bestuursleden gekozen de heeren: 
C. T . J. Louis Rieber te Amsterdam, secretaris van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst; Corn, 
van Straaten, lid van den gemeenteraad en aannemer 
te Utrecht; en L . van Essen, directeur van de am
bachtsschool te Utrecht. Tot voorzitter werd herkozen 
de heer H . J. de Groot, directeur der ambachts- en 
burgeravondschool te Alkmaar. 

Tijdens de vergadering zou eene tentoonstelling van > 

teekeningen van een vakschool te Maagdenburg wor
den gehouden. De heer W . de Visser, die de toe
lichting zou geven, zag zich tot zijn leedwezen ge
noodzaakt de mededeeling te doen dat de teekeningen 
wel waren afgezonden doch nog niet waren aangekomen. 
Spreker stelt voor den heer Kiefhaber, directeur der 
Gewerbeschule te Maagdenburg, dank te betuigen 
voor de toezending, mede te deelen dat ze te laat zijn 
gekomen voor deze vergadering en mitsdien te ver
zoeken ze te mogen behouden en te exposeeren in 
de in Juni a. s. te houden algemeene vergadering, 
met welk voorstel de Vergadering instemming betuigt. 

De heer De Visser deelt nog mede dat de leerlingen, 
die te Maagdenburg bij de bazen op den winkel 
werken, in de gelegenheid gesteld worden om 4 uren 
per week les in 't teekenen te ontvangen op de Ge
werbeschule en wel overdag, waardoor den leerlingen 
de gelegenheid wordt geboden 's avonds uit te wer
ken wat zij overdag leerden. 

Verder geeft spreker een schets van de wijze 
waarop de cursus in het teekenen aldaar is ingericht. 

Bij de door den voorzitter aangeboden gelegenheid 
tot het doen van voorstellen, vroeg een der leden of 
het bestuur geen stappen kon doen om van corpo
raties, gemeentebesturen enz. vergunning te verkrijgen 
om de leeraren aan scholen voor ambacht- en avond
onderwijs in de gelegenheid te stellen tot bijwoning 
der Juni-vergadering. De voorzitter zeide toe de ge
vraagde stappen te zullen doen. 

Op de agenda komen nog een zestal onderwerpen 
voor, waarvoor de inleiders in deze vergadering zouden 
kunnen worden benoemd. De Vergadering besluit dat 
hij , die een dier onderwerpen in de Juni-vergadering 
wenscht in te leiden, zich binnen 14 dagen bij het 
bestuur zal hebben aan te melden. 

De heer H - P. Priester Azn. , leeraar aan de A m 
bachtsschool te Leeuwarden, geeft de oprichting van 
een vakblad in overweging en verklaart zich op uit
noodiging van den voorzitter bereid, dit punt op de 
Juni-vergadering in te leiden. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering, die, 
blijkens de presentielijst, door 48 leden was bijgewoond. 

TECHNISCHE V A K V E R E E N H i l N G . 
Don 20n Docombor biold do Technische Vakvcrecnigiug haar 

eerste algemoone ledenvergadering te 's-tiravenhage; dc belang
stelling was groot cn de opkomst talrijk. 

Do voorzitter, de heer B. W. 0. Emons, wees erop dat de 
joDgo vereeniging zich roeds in grooten bloei mag verheugon; zij 
bestaat thans uit 4 afdoolingen, respectievelijk te's Hage, Amster
dam, Utrecht en Rotterdam gevostigd. Ook in Brabant werden 
pogingen in het werk gesteld, maar do resultaten, hoewel betrek
kelijk gunstig, waren vooralsnog niet van dien aard, dat een al-
decling kon worden opgericht. Vorder deelde de voorzittor mede 
dat het Hoofdbestuur op aanzoek van velo zijden besloten had 
een prijsvraag uit te scbrijvon voor een ontworp-diploma van lid-
maatBobap, waarvoor het programma den loden eorstdaags zal 
worden toegezonden. Zoo mogelijk /uilen do ingekomen ontwerpen 
na do bekroning ook voor het publiek worden tentoongesteld. 

De heer M. Couturier Jz. , leider van hot Hoofdbureau van 
plaatsing der T. V . V . , schotste in korte doch goed gekozen 
bewoordingen het ontstaan van dat bureau en de wijze, waarop 
in don beginne iedere afdeeling geheel afzonderlijk werkte, totdat 
later op zyn initiatief het Hoofdbestuur te Amsterdam gevestigd 
werd. De Maatschappij tot bev. der Bouwkunst nam het voorstel 
der T. V . aan om, wat het plaatsingbureau betreft, voortaan 
samen te werken en de heer Couturier toonde met cijfers de 

Êroote levensvatbaarheid van het bureau van plaatsing aan. In 
et belang der zaak is bet wonschelyk dat zjj, die door het 

bureau aan een betrekking geholpen worden, zich do moeite 
geren, daarvan aan een der bureau's mededeeling te doen. De 
woorden van den heer 1'outurier werden met herhaald applaus 
begroet. 

De heer Des Bouries wees op hot nationaal congres van Haudols-
en Kantoorbedienden in Nederland, den 21 en 25 Nov. to Utrecht 
gehouden, en toonde aan, hoe deze Vereeniging in eenige pun
ten met de T. V. overeenstemt, b.v. in bevordering van Zondags 
rust, beperking van overmntigen arbeidsduur, weduwen-verzo 



kering unz. Naar aanleiding «hiervan stelde 11ij do volgende motie 
voor, die bij acclamatie werd aangenomen: 

„De Vergadering gelet op art. 2 sub c. der statuten, machtigt 
„het hoofdbestuur de pogingen van het bestuur der Nat. Bond 
„van Handels- en Kantoorbedienden in Ned. te steunen in zake 
„de adresbeweging voor pensioneering; daar, waar wedorzydsche 
„belangen dat vorderen, verderen stoun toe te zeggen en die 
„Wederkeerig te vorzoeken." 

De Voorzitter dankte de aanwezigen voor hunne opkomst,riep 
een hartelijk tot weerzien toe op dc volgende algom. ledenver
gadering, die te Amsterdam zal gehouden worden on sloot de 
vergadering. 

In de jongste vergadering dor afdeeling Amsterdam, Donderdag 
17 dezer gehouden, hield de heer J . Diephuis Wzn., hoofdopzichter 
aan het Gasbureau by dc Gemeente, een lezing over de ont
wikkeling der verlichting en gasfabrikage. 

Spreker wees iu zjjn inleiding op bet voordeel van vergade
ringen, waar verschillende technici te samen komen, en behan
delde dc wijze van verlichting der oude volken; achtereenvolgens 
werd beschreven hoe deze hunne houtvuren ontBtaken, hoe de 
wilden gebruik maakten van brandende spanen en fakkels, 
hoe cigeniyk de eerste schrede van ontwikkeling op dit gebied 
bij de Grieken en Komcinen plaatsvond, toen zij een olielamp 
in den vorm vun een oliebouder mot tuit bezigden, hoe in de 
19e eeuw de talk werd aangewend tot het maken van kaarsen, 
die later voor stearine, palmitinc- en waskaarsen moesten plaats 
maken, cn daarna da parlementskaareen, die uit den kop van den 
walviBch vervaardigd werden; het licht der laatstgenoemden is 
als eenheid uangenomen, waar men spreekt van zoo- en zooveel 
kaarsen lichtsterkte. 

Spreker weidde eenige woorden aan do oude pomplampen, 
moderateur-, petroleumlampen enz. en kwam tot de verlichting 
met gas. 

De Duitscher Joachim Becker was de eerste, die gas stookte 
uit steenkool, dat toeu philusopbisch licht genoemd werd; in 
Engeland was Dr. Clayton de eerste, die betzelfde deed en verder 
kunnen genoemd worden Lord Duuderlcy en Prof. Pickel, die 
gas uit beenderen stookte, terwijl Philip Kebon in 1799 gas uit 
hout voortbracht. William Murdok verlichtte in 1792 zyn huis 
regelmatig mot gas en de fabriek van Boulton by Birmingham 
volgde dit voorbeeld. Een zekere heer Win/.er, wien bet in 
Duitschlund niet gelukte zyne proeven met gasverlichting ten 
uitvoer to brengen, ging naar Engeland en richtte in Londen 
een uiuutBchappy op met £ 50,000 kapitaal, waarvan zeer hooge 
rente werd toegezegd, maar de zaak bracht niets op; in 1809 
slaagde hij erin een nieuwe maatschappy „The London West
minster Gas Cie", tot stand te brengen en deze had hare 
opkomst te danken aan den iugenieur Clegg. Den 1 April 1814 is 
eigenlijk de dag, dat het gas kan bescbouwd worden als voor 
straatverlichting te dienen en na dien tyd verrezen de fabrieken 
als paddestoelen uit den grond. In 1825 vestigde zich hier de 1. C. G. 
A., die in 1885 de fabriek aan den Haarlemmerweg en in 1887 
die aan de Linnaeusstraat te Amsterdam stichtte. Eerstgenoemde 
fabriek beslaat een oppervlakte van 141 H.A. en de andere van 
tij H.A. De lezing werd verduidelijkt "door verschillende teeke
ningen dezer fabrieken, waarvan do details door spreker werden 
toegelicht ook met bet oog op een bezoek aan de iabrick aan 
den Haarlemmerweg, waartoe de leden met toestemming van den 
directeur-ingenieur Salomons werden uitgenoodigd en dat den 
tweeden Kerstdag gebracht werd. 

Spreker behandelde de verlichting van Amsterdam gedurende 
do laatste 50 jaren en bracht in herinnering dat de voordracht 
van B. & W. van 17 Juni 1845 een einde maakte aan de ver
lichting met olie, waarvan het contract met '46 afliep. Terwijl 
andere steden reeds lang gas brandden, werden te Amsterdam 8 
jaren lang proeven genomen met 150 gaslantaarns a f 70 per stuk. 
Van 1841—1846 had de verlichting fliO.166 gekost en brandden 
1673 lichten; de vertegenwoordiger der 1. C. G. A . bood toen 
verlichting met gas aan voor f 111.400; ae onderhandelingen duur
den nog tot 1847 en eerst 1 Sept. van dat jaar werd de gasver
lichting ingevoerd. In 1852 bedroeg bet aantal lichten 1846, dat 
successievelijk vermeerderde, zoodat er in 1894 6063 lichten 
brandden, benevene 54 drielichtbranders en nog eenige grootere 
lichten, zonder daarbij de petroleumlampen in rekening te brengen, 
i-inds 15 Januari dezes jaars waren er, dank zij do medewerking 
der I. C. G. A . , proeven genomen met gasgloeilicht, maar de 
bezwaren van het aansteken zyn nog al groot, zoodat het de 
vraag blyft of dit licht dat der toekomst zal zyn. 

Bij het eindigen der lezing werd den heer Diepbuis dank ge
bracht voor de hoogst belangrijke mededeelingen 

VEUEEN1G1NG VOOB BOUWKUNST E N A A N V E R W A N T E 
AMBACHTEN TE A L K M A A R . 

Vergadering, gehouden den l<)en December 1 8 9 6 . 
Na opening der vergadering werden de notulen der vorige ge

lezen en goedgekeurd. De heeren J Cock en H . Schoonhoven 
werden met algemeene stemmen tot leden der vereeniging aan-
genomen, terwijl in plaats van dc aftredende bestuursleden N . 
vun Vuuro cn I'. Doorn, worden benoemd de heeren W. J , Stoel 
Sr. en W. Matthysen. 

Hierna werd door do commissie tot voorbereiding voor bet op

richten van een plaatsolyko vereeniging tot veredeling van bet 
ambacht rapport uitgebracht over hare besprekingen. Bjj monde 
van haren rapporteur, den heer C. de Wild, adviseerde zy de 
resultaten af te wachten van de workzaamhoden der commissie, 
die zich thans in ons land heeft geconstitueerd. Besloten werd, 
overeonkomstig het gegeven advies, de besprekingen over dat 
onderwerp thans niet voort te zetten. 

Thans kwam de vraag in bespreking of er, onder bet bijeen, 
brongen van een reservekapitaal, kans zou bestaan, om met goed 
succes de Alkmaarsche werklieden door eene plaatselijke ver
eeniging te doen verzekeren tegen invaliditeit en ongelukken cn 
waarin de voor- en nadeden bestaan, die daaraan verbonden zyn. 
De heeren G. de Groot, F. H . Ringers en W. F . Stoel Jr., die 
de inleiding van deze vraag op zich hadden genomen, meenden 
dat eene dergelijke vereeniging ongetwijfeld levensvatbaarheid 
zou hebben. Het byeenbrengen van een reservekapitaal zal nogal 
eenige moei 1 ijkheden opleveren, doch zeker niet tot het onmogelyke 
behooren Op voorstel van den Voorzitter, werd deze commissie 
diligent verklaard en zal zy zich verzekeren van den steun van 
enkele ingezetenen, die hen in het maken van berekeningen enz. 
zullen kunnen voorlichten. 

De boor C. Doms was door drukke workzuamhedon verhinderd 
do op het convocatiebiljet aangekondigde lezing over bouwver
ordeningen te houden. 

Hierna werd de leescirkol besproken on deed de bibliothecaris 
verslag over het afgeloopen jaar. 

De begrooting voor het volgende jaar werd thans vastgoBteld 
en in verband daarmede, op voorstel van den heer Doorn, be
sproken of hot niet wcnschelyk zou zyn nu één of twee prys-
vragon uit te schryven. Daartoo werd besloten en zullen op de 
e. k. vergadering door het bestuur dc noodigo voorstellen worden 
gedaan. 

Nadat de tentoonstelling van eenige bouwmaterialen was be
zichtigd, werd de verg. door den voorzitter gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST' 
Annum ÜHUMNGEN. 

Vergadering van Zaterdag 19 December 1 8 9 6 . 

In dezo bijeenkomst werd het huishoudelyk reglement met de 
nieuwe wet der Maatschappy in overeenstemming gebracht en 
had de benoeming van twee bestuursleden plaats, waarvoor de 
heeren H. Raammaker en A. Kisses werden herkozen. De beer 
Dr. I.. Steenhuis hield een voordracht eu wees erop, dut by, 
geen bouwkuudige zyndc, geen bepauld bouwkundig onderworp 
zou behandelen; spreker half tot onderwerp gekozen „eenige feiten 
aangaande de bouworde in de natuur" en mocht voor zyn boeiende 
rede den dank der Vergadering iuoogsten. 

De tentoonstelling van eenige fraaie teekeningen van den heer 
J . van Dam en uit de bibliotheek der Maatschappij had in de 
pauze plaats eu bet programma, door de Vereeniging tot bevor
dering der bouwkunst te Leiden uitgeschreven (contraal-telefoon-
bureau in oen groote provinciestad) werd ter keunis van de leden 
gebracht. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Vergadering van Donderdag 2 4 December 1 8 9 6 . 

De Voorzitter, de hoer C. R. van Ruyven, bracht bij het 
openen der vergadering in herinnering, dat bet juist een jaar 
geleden was, dat bet initiatief tot het oprichten van een zelf
standige vereeniging genomen werd, cn gaf een boknopt overzicht 
van baar werken en streven; het feit, dat het ledental by nu het 
dubbele bedraagt van dat der vroegere afdeeling, strekt lot bewys 
van den bloei der jeugdige vereeniging. 

De beer C. W. 11. Verster hield oen lezing over „oude en 
moderne zegels" en bracht daarbij hulde aan den heer Jbr. Victor 
de Stuers voor bet welwillend afstaan van eenige nieuwe stempel
afdrukken , die in de zaal waren tentoongesteld. Spreker had 
daarbij gelegenheid erop te wijzen dat die zegels niet alleen 
historische documenten zyn, maar ook eeu klasse van artistieke 
monumenten vormen, die van groot belang moet worden geacht. 
Hjj stelde de Vergadering in kennis mot de vertaling der voorrede 
van bet holangryke werkje van Lccoy de la Marche en las enkele 
bladzijden uit bet bekende boekje van den heer Ter Gouw. 

Toen de Voorzitter den heer Verstor den dank der Vergadering 
had gebracht, bereidde de heer F. J . de Ridder de Vereeniging 
een ware verrassing; namens een commissie van een vijftal leden 
overhandigde hjj het bestuur de schets voor een banier, die door 
den heer Jan de Quack te 's-Gravenbage is ontworpen en in een 
der volgende byeeukumsten der Vereeniging zal wordon aange
boden. Onder toejuiching der leden werd de commissie voor dit 
bewys van belangstelling dank gezegd. 

Na goedkeuring van het geldelijk beheer werd de begrooting 
voor 1897 vastgesteld, werden de heeren J . van der Kamp en 
L. van der Laan als bestuurders herkozen en werd de voorzitter 
onder applaus herbenoemd. Naar aanleiding van eene vraag uit 
de bna betreffende de tarieven in bestekken had geduchtenwis-
seling van eenige leden plaats. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

's ORAVKNIIACK. In het naby gclogon Voorburg ia de verdienste
lijke bloemenscbilderes Margaretha C. J . W. H . Roosenboom op 
den tweeden Kerstdag in don ouderdom van 53 jaren overleden. 

AMSTFHDAM. In de jongste vergadering van stomhebbende leden 
der maatschappy „Arti et Amicitiao" hadden de gewone jaar-
lnksche verkiezingen plaats. De heeren C. L . Dake en j . H . 
Wijsmuller, respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend secre
taris, stelden zich wegens drukke bezigheden niet herkiesbaar. 
Herkozen werden do hoeren Bart van Hove, Gerard Muller en 
H . W. Jansen, gekozen de heeren E. S. Witkamp Jr. en Joh. 
F. Hulk. Het bestuur is voor 7897 geconstitueerd als volgt: Bart 
van Hove, voorzitter, II. W Jansen, vice-voorzitter, Gerard Muller, 
secretaris-penningmeester, E . S. Witkamp Jr., plaatsvervangend 
penningmeester, en Joh. F. Hulk, plaatsvervangend secretaris. 

— Kaar de Amsterdamsche Courant verneemt, zal de heer A . 
J . Derkinderen, van wiens muurschilderingen in 't Stadhuis in 
Den Bosch ieder heeft gehoord, ook iu de nieuwe Beurs te Am
sterdam wandschilderingen uitvoeren en tevens de traphal van 
het door den architect II. P, Bcrlago Xz ontworpen en uitge
voerde gebouw der maatschappij ..D" Nederlanden", op 't Sophia-
plein to Amsterdam decoreeren. 

UTHKCIIT. In de op Woensdag jongstleden gehouden vergadering 
van den Gemeenteraad werd de vraag, of aan de ambtenaren 
van gemeentewerken ook voortaan door B. en W. vergunning 
kan gegeven worden tot het maken van teekeningen cn bestekken 
en tot het verrichten van architectswerk,toestemmend beantwoord. 

— In het jongste nommer van De Ingenieur heeft do heer S. 
E . Haagsma een korte levensschets gegeven van wijlen den heer 
J . W. Stuns Sloot, gedurende bijna 80 jaren hoofdingenieur-werk
tuigkundige, cbei' van dienst van tractie en materieel der Expl -
mantsch. Hij doet daarin uitkomen hoe dc overledene met hamer 
en beitel in de hand zyn loopbaan is begonnen, eerst op een 
loon van 8 ct. ïn 't uur en hoe hy allengs is opgeklommen tot 
den hoogen rang dien hy by de maatschappij bekleedde, dank zy 
vooral de uitstekende leiding van den ingenieur Verloop. 

De heer Haagsma doet meer byzondcr het practise!, inzicht 
van den overledene uitkomen en noemt als staaltje daarvan dc 
wijze waarop hy er in geslaagd is het warmloopeu van voertui
gen te voorkomen, een gebrek dat vooral bij dc groote inspan
ning, dio het oorlogsjaar IS70 van alle spoorwegmaatschappijen 
vorderde, aan den dag kwam. 

Hij slaagde er in een oliepot samen te stellen welker smcer-
inrichting voldoet aan dc eischen cn de voertuigen in staat stelt 
80.000 Km. te laten doorloopen voor zy weder behoeven gelicht 
to worden Zijn stelsel is verder steeds gevolgd en ook door andere 
maatschappijen overgenomen. Ook was bij het die de krachtiger 
sneltrcinlocomoticf hier invoerde, dio het type bedacht, dat 10 
jaar bovenaan stond in de rij der krachtigste sneltrein-locomo
tieven. 

't Slotwoord dat dc heer Haagsma aan zyn voorganger wydt, 
laten wij hier volgen: 

Hy heeft zyn geheele leven bard gewerkt; ook al wilde het 
lichaam niet mee, hy had zoo'n hoog besef van plicht, dat zyn 
lichaam tot de mindere van zyn krachtigen geest was gemaakt, 
en hy een voorbeeld is van wat wilskracht vermag. — Wat hy 

was, was hij uit eigen kracht, uit eigen verdienste. Aan zyn 
nagedachtenis is verbonden het aandenken aan een krachtigen, 
met een ruimen blik voorzienen geest; aan een met diep plicht
gevoel vervuld man! 

— Aflevering 12 van De Aatuur (uitgave van J . G. Broeso to 
Utrecht) bevat: Bliksemetralon, stereoscopisch opgenomen. — 
Eenige eenvoudige proeven betreffende stralende warmte, door 
Dr. J . Kamminga van der Meer. — Fridtjof Nansen'a pooltocht, 
door A . D. Hagedoorn. — Iets over stereoscopisch zien, door h. 
E . W. van Albada. — De technische Acetyleenbereiding, door 
Dr. L . Bleekrode. — Springende Boontjes, door Dr. J. C. Costerus. — 
Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Ant. Pannekoek. — 
Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Xed.-Indië is : 
b e n o e m d tot ingenieur le kl. de ingenieur 2o kl. A . G. 

Lamminga en C. W. Weys; tot adspirant-ingenieur in het gou
vernement Sumatra's Westkust W. A. J . Dijkstra, daartoe gesteld 
tor beschikking van den gouverneur-genernal. 

b e p a a l d dat dc opzichter 2o kl . P. H . Briet toegevoegd blijft 
aan den chef der 4e waterstaatsafdeeling; 

o v o r g e p l a a t s t naar de resideutie Soerabaja, de ingenieur 
2e k l . A \ . II. Kloppenburg. 

— De Oost-Indische ambtenaar mot verlof J . D. Donker Duv vis, 
laatstelijk inspecteur le k l . voor hot toezicht op de spoorweg-
dionston en het stoomwezen in Nederl.-Indië, is op zyn verzoek, 
eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. 

— Jty de Staatsspoorwegen op Java is benoemd tot ty del ijken 
opzichter 3e kl. de tydolyke onderopzichter le kl . R. \V. Bur-
gemeestre. 

— Hij den provincialon waterstaat in Noordbrabant worden met 
1 Februari verplaatst: van Zevenbergen naar Breda de opzichter 
J . Sluis en van het bureau van den hoofdingenieur naar Ouden
bosch de opzichter A van Engelen. 

— Do. heeren M . II. M. van Xoort, J . II. Dijkers, J . <ï. Meilink, 
C. W. van Oyen en A. Visser hebben voldaan aan de eischen 
van hut examen voor militair opzichter der genie 3e kl . hy het 
legor in Xed.-Indië. De drie eerstgenoemden zullen weldra worden 
aangesteld. 

— De Koning van Pruisen heeft de Kroonorde 3e kl. verleend 
aan de heeren C. L . M. Eambrechtsen van Rillhem, directeur van 
publieke werken te Amsterdam en O. J . do Jongn, directeur der 
gemeentewerken te Rotterdam. 

VACANTE BKTREKKLVUEX. 
— O p z i c h t e r van den prov. wa te r s taa t te Groningen, 

Jaarwedde i 1200. Adres vüor 10 Jan. aan Geiep. Staten (Zie 
advert, in no. 52.) 

— J o n g m a c h i n c t e e k e n aa r, bekend met landmachines 
eu stoomketels. Vercischteu: goed dcuilteekcnaar, bogend met 
de moderue talen, prnctischo opleiding eu zelfstandig kunnende 
werken. Adres, met opguuf van leeft yd cn verlangd salaris, lett. 
K Z 49, Nieuws v. d. Dag. 

— O p z i c h t o r y z o r c o n s t r u c t i e (bruggenbouw), voor 
zes maanden. Adres lett. Z. W. Bnreaa desea (Z*eadtert. it* ditM*»\ 

ADVERTENTIEN. 

IÉ' M A ' 

B i j e e n e b e l a n g r i j k e I J z e r c o n -
s truct ie (bruggenbouw) w o r d t v o o r 

l o o p i g v o o r aseti m a a n d e n e e n dage
lijkse!) O P Z I C H T E R g e v r a a g d . 
S a l a r i B n a a r b e k w a a m h e i d . 

B r i e v e n f r a n c o o n d e r l e t t e r Z W, 
b u r e a u d e z e s 

Maatschappij 

Brand tegen sohade 

Tan 1845. 

's-Gravenhage, Herhplein, hoek 
Prinsestraat — Zutphen—Amsterdam, 
Sophiaplein-Rotterdam, Zuidblaak 50— 
Breda, Prinsenkade. 

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

CRAMER ELSEWBURG & C' , 
Hoflereremcié*r» , 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalvsrwarmlng door heete lucht. 

A r n h t M i i . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

VA» 
WATERPAS- H O E K M E E T -

BN ANDERE 

I K S T B U M E K T E N , 

TOOI INGENIEURS, A R C H I T E C T O , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, e u . 

G e ë m n U I e e r d e 

P e i l m c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 
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E E N B E L A N G W E K K E N D B O E K . 
Onder den titel „ The Ex-libttS series" doet W -

Gleeson White bij George Bell & Sons, Vork Street 
London, Fifth Avenue New Vork , een reeks van 
boeken verschijnen, die, keurig uitgevoerd, allerlei 
onderwerpen behandelen, die op boekversiering be
trekking hebben. Zoo zagen het licht: 

„Moeietn Illustration, by Joseph Petitie//", English 
Bookplates, (') bv Eqcston Castle", „FrenchBookplates, 
by Waltet Hamilton", „Ladies' Bookplates, by Noma 
Laboueheie", „Getman Bookplates, by Dr. Ileituieh 
Pallmann and G. Ravenscroft Dennis", „American 
Bookplates, by Chat les Dexter Allen", „Ptintets' Marks, 
by IV. Roberts", „Bookbindings Old and New, by Pio-

fessoi Matthews" en eindelijk „Holbeiu's Doodcndans" 
en „Ditter's Kleine Passie". Een boek over decoratieve 
heraldiek zal weldra verschijnen. 

Maar hoe belangrijk deze werken ook zijn, zij 
worden zeker nog, wat waarde aangaat, overtroffen 
door „7he Decorative Illttsttation of Books, Old and 
New, bij Walter Ctattc. Deze bekwame schrijver-
teekenaar toch geldt, en terecht, als het hoofd, als 
den vader der nieuwe kunstrichting, die voornamelijk 
onder de leden van de Arts and Crafts Exhibition 
Society haar volgers vindt. Men weet het, dat ook 
de mannen der nieuwe kunst hier-te-lande tot de 
volgelingen van Crane behooren. 

Het boek is inderdaad keurig gedrukt en van niet 
minder dan 150 verluchtingen voorzien; het is haast 
onbegrijpelijk, hoe zulk een prachtwerk voor 10 
shillings 6 pence verkocht kan worden. 

(') Onder Hookplates verstaan dc Engelschen de prentjes, die, sinds 
ungevcer 1 5 0 0 , boekenliefhebbers gewoon zijn, binnen in de banden 
hunner verzamelingen te plakken, om de exemplaren als hun eigen
dom aan te daiden. Men pleegt ze hier te lande K.x-libris te noemen, 
naar het opschrift e.\ libris titeis dat er veeltijds op voorkomt Het 
verzamelen dezer prentjes is thans mode. 

Wanneer wij het boek doorbladeren, dan treft het 
ons, dat de zetter overal getracht heeft witte plek
ken zooveel mogelijk te vermijden en dus iedere 
bladzijde, waar het maar eenigszins doenlijk was, 
geheel te vullen. Dit is het systeem der middeleeuw
sche kloosterschrijvers en der vervaardigers van wie-
gedrukken. Wij voor ons zien de voortreffelijkheid 
van dit systeem niet in; het maakt den tekst niet 
overzichtelijk en is zeker niet gemakkelijk voor den 
lezer, wiens oog door witte plekken een weldadige 
rust krijgt. Trouwens, ook de zetter van Crane's boek 
heeft dit ingezien, en door talrijke alinea's, ofschoon 
die in het systeem eigenlijk niet passen, getracht de 
duidelijkheid te bevorderen. De lezer zal hem daar 
dankbaar voor zijn. 

Wanneer wij het boek doorlezen, dan worden wij 
door andere eigenaardigheden getroffen. In de eerste 
plaats door den helderen, duidelijken, wij zouden 
haast zeggen dood-gewonen stijl, die Crane bezigt. 
Zijn proza heeft niets van de gewrongenheid, zonder 
welke geen schrijver hier-te-lande, die tot de jongeren 
gerekend wil worden, meent het te kunnen stellen. Ook 
van kunstbargoensch is in het geheel geen gebruik 
gemaakt. 

Maar meer nog dan door dien eenvoud van stijl, 
onderscheidt zich het boek van vele andere nieuwere 
Nederlandsche pennevruchten door het volkomen ont
breken van dien apodictischen toon, die onze schrij
vers over kunst zoo gaarne aanslaan. Crane, die toch 
zeker meer dan iemand de nieuwe richting heeft aan
gegeven, beroemt zich daar niet op. Hij doet het 
niet voorkomen, alsof hij die nieuwe kunst als een 
geschenk der goden heeft ontvangen, en alsof allen, 
die vóór hem geweest zijn, slechts armzalige stumpers 
mochten heeten. Met groote openhartigheid geeft hij 
de bronnen aan, waaruit hij geput heeft; ja zelfs is 
hij er verre van daan, zijn richting als de alleen-
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zaligmakende te beschouwen, en verscheidene malen 
verklaart hij meer eerbied te koesteren voor wezen
lijke kunstenaars, die een anderen kant uitgaan, dan 
voor zijn „ tamme volgelingen". 

In een voorrede verhaalt Crane de geschiedenis 
van zijn boek, hoe het ontstaan is uit drie lezingen, 
in 1889 voor de Society of Arts gehouden, hoe het 
geleidelijk herzien en uitgebreid werd. 

Dan wordt ons, in het eerste hoofdstuk, de ont
wikkeling van de verluchtingskunst van de vroegste 
tijden af tot het einde der middeleeuwen, geschilderd. 
De schrijver zegt, als inleiding: „Mijn onderwerp is 
zeer uitgebreid en het is, meer dan andere kunst
uitingen , zoo innig met het denken en de lotgevallen 
der menschheid verbonden, dat een volledige be
handeling de uiterste moeilijkheden met zich zou 
brengen. Daarom zal ik niet pogen, het geschied- of 
oudheidkundig standpunt in te nemen; slechts zooveel 
zal ik uit het verleden aanvoeren als noodig is, om 
het vraagstuk der versiering van boeken, of liever 
van bladzijden, toe te lichten." Deze inleiding ver
klaart, waarom de schrijver, ofschoon hij zegt met 
de vroegste tijden te zullen beginnen, zoowel de 
oud-Christelijke als de Byzantijnsche handschriftver
sieringen overslaat, en een aanvang maakt met „the 
book of Kelts", het kostbare manuscript, dat in eigen
dom aan Trinity College te Dublin toebehoort. Ken 
bladzijde van dit handschrift wordt, aan het einde-
van het werk, in lichtdruk weergegeven; daar echter 
het oorspronkelijke vooral door zijn kleuren uitmunt, 
geeft de afbeelding daarvan slechts een zeer onvol
ledig denkbeeld. 

Dit handschrift, uit het laatst der zesde of het 
begin der zevende eeuw, trekt Crane vooral daarom 
aan, omdat de verluchtingen zuiver decoratief zijn 
opgevat. Zoo ziet men op één der bladzijden het 
Grieksche monogram van Christus, op een andere 
slechts de woorden: „Christi Autem Generatio." A l 
het overige wordt ingenomen door ornement, dat de 
geheele bladzijde vult. Dit ornement vindt Crane wel 
wat zwaar, maar hij wijst op de verwonderlijke ver
scheidenheid en rijkdom der onderdeden, die met 
het eigenlijk letterschrift in de beste overeenstemming 
zijn. In de hedendaagsche Kngelsche boekversieringen 
vindt men af en toe de Celtische motieven der Iersche 
handschriften terug; vooral Ricketts en Laurence 
Housman bedienen zich gaarne van dergelijke inge
wikkelde lijnversieringen. Dat ook bij ons te lande de 
Iersche kunst onder de jongere kunstenaars verschei
dene vereerders telt, hebben wij reeds bij verschillende 
vroegere gelegenheden kunnen opmerken. 

De schrijver behandelt dan de versiering der hand
schriften uit de latere middeneeuwen, doch kiest zijn 
voorbeelden uitsluitend uit de Kngelsche verzamelin
gen ; daardoor worden zijne beschouwingen wel eenigs
zins eenzijdig en krijgt de lezer geen zeer volledig 
overzicht van wat de kloosterlingen der 12e, 13e, 
14e en 15e eeuw als boekversierders vermochten. 
Alleen wanneer een in Kngeland bewaard handschrift 
toevallig het werk van buitenlanders is, wordt ons 
het een en ander over de kunst van het vasteland 
medegedeeld. Dit is b.v. het geval bij het handschrift, 
als „the Bcitford Hours" bekend en door Franschen 
vervaardigd. 

Over de handschriften in het algemeen sprekende, 
zegt Crane: „ D e verluchters der 13e en 14e eeuw 
lieten dikwijls hunne teekeningen door de omlijstingen 
heen gaan en wisten op deze wijze een aangename 
afwisseling in de lijnen te verkrijgen. In die der 15e 
eeuw zien wij de volkomen samenwerking van ver

luchter en versierder, die ieder hun uiterste best doen 
om elke bladzijde te verfraaien. Dc versierder doet 
zijn randen en hoofdletters naar alle zijden zich ver
takken, hij voorziet ze van bladen en bloemen, die 
als een levend organisme het geheel omsluiten. De 
verluchter gebruikt de hoofdletters om ze te vullen 
met de afbeelding van den een of anderen heilige, 
of een tafereel uit de gewijde geschiedenis; in het 
lofwerk der randen doet hij het werkelijke leven zijns 
tijds vestoppertje spelen. De jaargetijden volgen elkan
der op, de landman beploegt zijn veld, zaait, oogst en 
dorscht het graan, ridders houden steekspelen, edel-
vrouwen in rijk gewaad jagen in groene wouden 
op damherten. In deze schoone liturgische boeken der 
middeleeuwen gaat juist gevoel voor versiering ge
paard met de eigenlijk gezegde verluchting, zoodat 
ieder psalm- of misboek fraaie voorbeelden van planten-
ornement in zijn randen en hoofdletters oplevert, doch 
ons ook het dagelijksch leven uit den tijd, waarin 
het vervaardigd werd, doet kennen. In die van ons 
eigen land zien wij, hoe vol van kleur en verscheiden
heid het leven was, toen Kngeland nog, trots familie
twisten, tyrannieke heeren en koningen, „vroolijk" 
mocht genoemd worden. Toen was de nijverheid 
nog niet, wat zij thans is, toen was de arbeidende 
bevolking nog niet onmondig, toen zag men kloosters 
cn abdijen waar nu gemeenteraden en armvoogden 
gevonden worden. De rivieren waren nog niet door 
den afval der fabrieken verpest, de steden zagen nog 
niet zwart van den steenkolenrook, veroorzaakt door 
de werktuigen , die voor goedkoope voortbrenging op 
groote schaal gebezigd worden. Kngeland was toen 
nog niet de werkplaats der wereld. Deze boeken, 
stralende in pracht van goud en kleuren, verhalen 
ons van eeuwen, toen tijd nog geen geld was, en 
de vrome schrijver-verluchter bedaard zijn werk kon 
doen , zonder vrees voor een ongeduldig uitgever of 
drukker, zonder te denken aan de eischen van de 
wereldmarkt." 

Deze verzuchting, dit terugverlangen naar „de 
duistere nacht der middeleeuwen" is zeker eigenaardig 
bij iemand als Crane, die, men weet het, een ijverig 
socialist genoemd mag worden. Hoe hoog de schrijver 
de middeleeuwsche kunst schat, moge ook uit de 
volgende aanhaling blijken. 

„Men kan het groote veld der kunst in twee kampen 
verdeelen, dat der navolging en dat der vinding, of 
dat der verbeelding en dat der versiering. Nu ziet 
men in de middeleeuwsche handschriften, ofschoon 
navolging en verbeelding van het werkelijke leven 
haast nimmer geheel ontbreekt, toch meestal de vin
ding, de versiering de hoofdrol spelen. Vooral het 
werk der kunstenaars uit de 13e en 14e eeuw is in 
dien geest behandeld; toch wordt ook daar gevoel 
voor het dramatische en dichterlijke, soms ook voor 
het boertige gevonden. Wij zien hoe vol leven het 
ornement is, hoe menschen, vogels, dieren de omlijs
tingen vullen, hoe de versierder tevens verluchter en 
toelichter van den tekst mag heeten. Iedere bladzijde 
werd als een te versieren vlak beschouwd; de schrijver 
zorgde, dat de letters fraai van karakter werden, en 
dat hij ze zóó op het perkament plaatste, dat er 
ruimte aan alle zijden, vooral beneden, voor den 
versierder en den verluchter overbleef. Soms is de 
tekst in één kolom, doch meestal, vooral bij de latere 
handschriften, in twee. De letters staan dicht bij 
elkander; groote en kleine hoofdletters, met goud en 
kleuren versierd, wisselen den tekst af, die tusschen 
rijkversierde randen geplaatst is. De eigenlijke minia
turen vullen de hoofdletters en vormen zoo verluch-
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tingen, die met den tekst in het nauwste verband 
staan." 

De schrijver wijst er dan op, hoe in de 15e eeuw 
de verluchtingen meer en meer het karakter van af
zonderlijke teekeningen gaan aannemen, en hij ziet 
daarin een achteruitgang bij vroeger, afschoon hij 
de schoonheid der uitvoering erkent. Voor zijn ruimen 
blik pleit het volgende: „Al deze verscheidenheden 
zijn echter belangwekkend en ieder, op haar eigen 
wijze, ook fraai Als wij een kunstuiting beschouwen 
van een tijdperk afkomstig, toen de overleveringen 
nog krachtig waren, toen er wezenlijk leven en 
beweging was, toen alles natuurlijk groeide en 
zich ontwikkelde, dan worden wij door die levens
kracht aangetrokken. Zien wij dan, hoe nieuwe 
eigenaardigheden worden overgenomen, en hoe 
nieuwe invloeden tot verandering van stijl, tot een 
andere wijze van opvatten en voelen leiden, dan 
geeft ons dit nieuwe bekoring en krijgen wij telkens 

'ruimschoots vergoeding voor hetgeen wij verloren 
zagen gaan. Toch kan ieder onzer zijn voorkeur heb
ben , en kan er verschil bestaan omtrent de vraag, 
welke kunstuiting voor onzen tijd het meest geschikt 
is, en welke wijze van versiering navolging verdient. 
De veranderingen, die een levende stijl ondergaat, 
zijn altijd belangwekkend. Ieder heeft haar eigen be
teekenis, ieder heeft haar eigen plaats in het gulden 
boek der kunstgeschiedenis.'' 

In het tweede hoofdstuk wordt de boekversiering 
sedert dc uitvinding der drukkunst behandeld. De 
houtsneden, aanvankelijk voor het maken van speel
kaarten bestemd, worden door Crane als het begin 
van de kunst van drukken beschouwd. liet jaar 1454, 
toen te Mainz het eerste boek van Gutenberg ver
scheen, geldt bij hem als dat der uitvinding. Over 
Laurens Janszoon , den Haarlemschen koster, die hier-
te-lande als de uitvinder beschouwd wordt, spreekt 
Crane niet. Wij nemen hem dit geenszins kwalijk; 
wat evenwel niet voor de veelzijdigheid zijner kennis 
pleit, is, dat de Nederlandsche wiegedrukken en ook 
de boeken, in het begin der 16e eeuw hier-te-lande 
gedrukt, zoo goed als geheel onbesproken blijven, 
ofschoon er uitmuntende voorbeelden van versiering 
onder te vinden zijn. 

Crane wijst erop, hoe de bedoeling der eerste druk
kers geen andere was, dan den schrijver overbodig tema
ken doch dat zij hun werk, als de vroegere handschriften, 
deden verluchten en versieren , of het althans op een 
dergelijke behandeling hadden berekend. Als een 
voorbeeld van druk in verschillende kleuren wordt het 
psalmboek, door Fust en Schoeffer in 1457 te Mainz 
gedrukt, genoemd. 

De eigenaardigheden der 15e-eeuwsche boekver
sieringen worden in een reeks van fraai uitgevoerde 
reproducties, beginnende met 1470, vertoond. Vooral 
Duitsch en Italiaansch werk is opgenomen; men vindt 
slechts één Nederlandsche houtsnede, en wel de Bood
schap aan Maria, uit den „Spiegel onser Behoudenisse", 
in 1483 te Kuilenburg gedrukt. 

Crane wijst erop, hoe spoedig reeds het gebruik 
in zwang kwam, om de blokken die voor de ver
siering van éen bladzijde gebruikt waren, ook voor 
andere te bezigen, ja dat dit zelfs gebeurde, ook al 
werden geheel verschillende boeken gedrukt. Zoo 
werden de drukkers, die aanvankelijk kunstenaars ge
weest waren, reeds vóór 1500 niets anders dan koop
lieden, die hun product zoo winstgevend mogelijk 
poogden te maken. 

Daarna staat de schrijver stil bij de boeken uit 
den eersten tijd der Renaissance, „toen de goden der 

Oudheid uit hun eeuwenlangcn slaap ontwaakten e n 

weder den menschen verschenen". Als het schoonste 
boek, dat de Renaissancekunst heeft voortgebracht, 
beschouwt Crane de „Poliphili Hrpiierotoiuoe/ua", de 
Droom van Poliphilus, een zinnebeeldig dichtwerk, in 
1499 door Aldus tc Venet ië gedrukt. Van de prenten, in 
dit boek voorkomende, worden er twee afgebeeld. Crane 
herkent er den stijl van Mantegna in, anderen schrijven 
ze toe aan Bellini. Alles is alleen in omtrekken be
handeld, van schaduweffecten is geen sprake, en 
daarom heeft men wel eens gemeend, dat de ver
luchtingen bestemd zijn geweest, om uit de hand 
gekleurd tc worden. Crane verwerpt echter deze 
onderstelling; hij vindt ze, zooals zij zijn, volkomen 
bevredigend, en wijdt uitvoerig uit over hun lof. 
Wanneer het nog noodig ware, dan lean hier het 
bewijs gevonden worden, dat de beroemde Kngelsche 
teekenaar het volstrekt niet eens is met zijne volge
lingen hier-te-lande, die gaarne met hun minachting 
voor de Renaissance te koop loopen. 

Dat Dürer cn Holbein in Walter Crane een grooten 
bewonderaar vinden, spreekt wel van zelf. „In hen' 
zegt hij „verdicht zich al dc kracht en macht van 
teekenen, waarover de krachtige 16e eeuw in Duitsch
land beschikte." Maar ook Lucas Cranach en Hans 
Bürgkmair weet hij naar waarde te schatten en ook 
voor Hans Sebald Beham, Hans Baldung G r ü n , 
Hans Wachtlin, en Joost Amman heeft hij een woord 
van lof. Onze Jacob Corneliszoon, die zeker bij deze 
meesters niet achterstaat, wordt echter niet vermeld. 

Boekdrukkerswerken en boeken met zinnebeelden 
komen dan aan de beurt, en eindelijk de koperplaten , 
met wier algemeene invoering, na 1 5 5 ° . volgens 
Crane het verval van de boekdrukkerskunst begint, 
dat tot onze dagen bleef voortduren. 

In het derde hoofdstuk wordt die vervalperiode 
nog nader behandeld. De schrijver toont aan, hoe 
de kopergravures, die afzonderlijk tusschen den tekst 
gedrukt moesten worden, en die daarom veeltijds als 
afzonderlijke prenten in het boek werden gevoegd, 
geen decoratief effect konden maken. 

Voor alles streefden de kopergraveurs er naar, 
hun prenten zoo getrouw mogelijk naar de werkelijk
heid te volgen, en daardoor kreeg hun werk al 
minder en minder het karakter van tekstversiering. 
De schilders maakten de teekeningen, de graveurs 
deden niets anders, dan ze op het koper overbrengen. 

Het tijdvak, dat de tweede helft der 16e, de 17e 
en de 18e eeuw omvat, wordt door Crane misschien 
wel wat onbillijk beoordeeld. Want aan meesterlijk-
uitgevoerde en verluchte boeken is, tot 1700 toe, 
geen gebrek; alleen is het beginsel, waarvan de 17e-
eeuwers uitgaan, een ander dan wat vóór 1550 werd 
toegepast 

Als de eerste, die de kunst van boekversiering 
weer op betere paden trachtte te leiden, wordt Wil
liam Blake genoemd, een kunstenaar uit het laatst 
der 18e en het begin der 19e eeuw, die zijn verzen 
zelf in koper graveerde, en ze van randversieringen 
voorzag, die hij uit de hand placht te kleuren. 

Voor de houtsnijkunst, zooals die in onze eeuw 
herleefde, voelt Crane niet veel. Wel erkent hij, dat 
vele houtgraveurs uitstekende handwerkslieden geweest 
zijn, doch hij oordeelt, en terecht, dat hunne voort
brengselen 'geen eigenlijk gezegde decoratieve waarde 
hebben. 

Bij een dier houtgraveurs, W . J. Linton, is Crane 
drie jaar in de leer geweest. De schrijver erkent, dat 
die leertijd voor hem van groot nut was, omdat hij 
daardoor de houtsnijkunst zeer grondig kon leeren. De 



photographische reproductie van teekeningen was toen 
nog niet bekend; de teekeningen moesten op het hout 
zelf gemaakt worden, en daarbij dienden altijd de 
eigenaardigheden van de techniek in het oog gehouden. 

De schrijver meent, dat deze oude wijze van hout
snijden verre de voorkeur verdient boven de tegen
woordige , die wel iedere toets van een teekening of 
schilderij weer kan geven, doch als zelfstandige kunst 
al haar beteekenis verloren heeft, en dan ook meer en 
meer door allerlei soorten van lichtdruk verdrongen 
schijnt te zullen worden. 

Dat Gustave D o r é , die zooveel voor houtgravure 
geteekend heeft, niet vergeten wordt, spreekt van zelf. 
Natuurlijk beantwoordt zijn werk niet aan het ideaal 
van Crane, doch deze erkent de onuitputtelijke vindin 
van den Franschen teekenaar, en hij verklaart ook 
bewondering te voelen voor zijn landschappen en 
zijn karakteristieke figuren, liet beste werk van D o r é 
acht hij de Contcs Dtolatiques, 

De Pre-Raphaeliten komen dan aan de beurt. D 
voornaamste voorstanders dier kunstrichting, Dantc 
Gabriel Rossetti, Millais en Holman Hunt, maakten 
in 1857 teekeningen voor een uitgave der gedichten 
van Tennyson, die Crane oordeelt zeer dicht nabij het 
werk der middeleeuwsche verluchters te komen. Hij 
betreurt het echter, dat zij volstrekt niet als decoratieve 
scheppingen beschouwd kunnen worden, hoe groot har< 
verdiensten overigens ook zijn. Veel beter acht hij 
een titelblad, door Rosetti in 1861 voor een vertaling 
van Italiaansche dichtwerken gemaakt. Inderdaad 
hier ziet men voor het eerst de middeleeuwsche wijz 
van boekversiering herleven. 

De bespreking der prentenboeken voor kinderen 
leidt den schrijver tot het behandelen van de Japan-
sche teekenkunst en den invloed, dien zij op de boek 
versiering gehad heeft. Crane vertelt, hoe een zee
officier hem eenige Japansche prenten had medege
bracht. Daaruit leerde hij dc waarde van forsche 
omtrekken, vlakke tinten en van de tegenstelling 
tusschen wit en zwart kennen. I lij bracht die kennis, 
sedert 1 8 7 0 , in zijn prentenboeken voor kinderen in 
toepassing. 

Na met enkele waardeerende woorden de prenten
boeken van Randolph Caldecott en Kate Greenaway 
te hebben besproken, zet de schrijver zijne beschou
wingen over de Japansche teekenaars voort. 

„Japan was, toen de Europeanen daar dertig jaar 
geleden toegang kregen, een land, welks kunsten en 
ambachten, met uitzondering der bouwkunst, op de
zelfde hoogte stonden als die van een Europeesch 
rijk in de 15e eeuw. De kunstenaars hadden een 
wonderbaarlijke bedrevenheid, dc ambachtslieden munt
ten uit in decoratief werk, waarbij zij zich door een 
vrij naturalisme lieten inspireeren. Daar was nog een 
levende kunst, wier overleveringen van vader op zoon 
waren overgegaan, een kunst vol van leven en kracht. 
Was het wonder, dat de kunstenaars van het Westen 
haar na gingen volgen , en dat de Japansche invloed 
zich nog thans overal uit, zoowel in de werken der 
impressionisten van het vasteland, als in de cl ichés 
der handelsdrukkerijen, die hunne circulaires met 
waaiers versieren ? Maar wij hebben, helaas, meer 
van de gebreken dan van de deugden der Japanners 
overgenomen." 

Crane gaat dan na, welke die gebreken zijn. Als 
het voornaamste beschouwt hij het ontbreken van een 
stevig constructief geraamte in de ornementeele ont
werpen. Wel erkent hij den smaak, waarmede een 
Japanner een tak, een vogel of een visch, uitvoerig 
en zeker geteekend, op een bladzijde kan neergooien, 

vierde hoofdstuk, de 
1896 behandelt, zegt hij 

l ichtdruk-procédés, die 

maar hij meent dat het doel van alle goede versiering 
een ander is, namelijk het zooveel mogelijk vullen van 
het te versieren vlak. Van daar dan ook, dat, ofschoon 
hij Hokusaï , den meest beroemden Japanschen teeke
naar , bewondert, hij hem toch niet als een voorbeeld 
voor Westersche kunstenaars aanbeveelt. 

Het derde hoofdstuk wordt besloten met waar
deerende woorden aan het adres van Joseph Pennell, 
Elihu Veddet, „ The llnglisch Illustrated Magazine" en 
enkele teekenaars in „Punch", wier werk als een beteren 
vorm van verluchting dan de voor 1870 gebruikelijke 
wordt geacht. Maar ook Alfred Ret hel, Moritz von 
Schwind, Menzel en Oscar Pletsch worden herdacht 
als mannen, die de kunst van Dürer en Holbein 
trachtten te doen herleven. 

Voor dat Crane, in het 
boekversierders van 1890-
het een en ander over de 
tegenwoordig bij de verluchting van boeken zulk 
een groote rol spelen. Hij erkent de voordeden, 
daaraan verbonden, in de eerste plaats, dat het 
origineel ongeschonden wordt weergegeven, zonder 
dat een tusschenpersoon noodig is. Maar hij wijst 
ook op de schaduwzijden; meer en meer gaan 
de verluchters in wit en zwart volledige schilderijen 
maken, nu zij zich niet meer tot enkele lijnen behoeven 
te beperken, doch ook de fijnste schakeeringen getrouw 
kunnen overkomen. 

In het vierde hoofdstuk zegt Crane: „Ken schitterende 
bent van verluchters en versierders is sinds 1890 
verschenen, en iedere maand hooren wij van een genie 
in wit cn zwart, dat alle andere zal doodschijnen". 
Maar hij meent toch, dat niemand zooveel voor de 
herleving van het drukken als een kunst gedaan heeft 
als William Morris, die in 1891 de Kclmscott pers 
stichtte. Deze veelzijdig ontwikkelde man, in 1896 
overleden, heeft zich niet alleen met boekversiering 
bezig gehouden, doch heeft ook letters ontworpen, 
smaakvoller en beter bij de versieringen passend, dan 
de in den regel gebruikelijke. Daarbij heelt hij zich 
door die der 15e en 16e eeuw laten inspireeren Als de 
fraaiste boeken, door Morris gedrukt, noemt Crane 
Shakcspeares gedichten, More's Utopia en Chancers 
werken, verlucht door Burne-Jones. 

Crane wijst erop, hoe Morris' omlijstingen aan de 
Celtische, Byzantijnsche en Vroeg-Middcleeuwsche doen 
denken, ofschoon de details en de wijze van bewerking 
die der Italiaansche Renaissance in herinnering brengen. 

Vooral de leerlingen der School of Art te Birming
ham hebben, volgens Crane, het voorbeeld van Morris 
gevolgd. Hij noemt verscheidene hunner, en beeldt 
telkens een door hen vervaardigde verluchting af. 
Maar hij spaart hen, waar hij het noodig oordeelt, 
de critiek niet. Doch deze critiek is zoo humaan en 
welwillend, de bedoeling van den schrijver om nie
mand noodeloos te kwetsen is zoo duidelijk, dat zijn 
manier ten voorbeeld kan gesteld worden aan onze be
oordeelaars van kunst, die, zonder Crane's talent te 
bezitten, zich vermeien in het neerschrijven van de 
geniepigste hatelijkheden. 

Om een denkbeeld van die manier te geven, zullen 
wij een gedeelte vertalen. „ W a t vaardigheid in het 
teekenen, oorspronkelijkheid en verscheidenheid be
treft , staan onze kunstenaars in zwart en wit zeer 
hoog. Hun kunst is die, welke het meest tot het 
volk doordringt, en die, veel meer dan de schilder
kunst, voeling houdt met het dagelijksch leven. Door 
dagblad en tijdschrift komt zij overal — tenminste 
waar men nog een paar dubbeltjes''heeft — en waar 
dikwijls andere kunstuitingen geheel onbekend blijven. 

Maar vaardigheid in het teekenen en oorspronkelijk
heid zijn nog niet altijd gelijkluidend met juist begrip 
van versiering. Dikwijls sluit het een het ander uit 
toch ziet men dikwijls, dat goed teekenwerk, met 
weinig lijnen gedaan, een stijlvol karakter heeft en 
zeer decoratief is, al heeft de maker daaraan ook 
niet gedacht. Maar ik wil het hier dadelijk zeggen, 
dat ik eerlijk naturalistisch teekenwerk, hetwelk een 
persoonlijk karakter heeft, altijd vet kies boven de 
doodschc nabootsingen, de tamme herhalingen, die-
tegenwoordig voor decoratief werk moeten doorgaan". 

Deze woorden mogen vooral door de maniëristische 
teekenaars, waaraan ons lieve vaderland op het oogen
blik zoo rijk is, wel ter harte genomen worden. 

Crane vervolgt dan: „Ofschoon het mijn meening 
is dat sommige zaken, als goede verhouding, even
wicht , evenredigheid met het lettertype onmisbaar 
zijn in een werkelijk sehoone boekverluchting, zoo 
wensch ik daarom niet het werk te negecren van vele 
knappe hedendaagsche boek veil uchters, die niets meer 
willen zijn dan dat, en die een blad papier, of een 
gedeelte daarvan, dat niet bedrukt is, eenvoudig be
schouwen als een ruimte, die zij met een schets kunnen 
vullen, zonder verder op de bladzijde of het boek 
te letten. Maar mijn overtuiging is het, dat de ver
luchting van een boek nog wat anders vraagt, dan 
eenige los daarheen geworpen schetsen. Men kan het 
constructieve element, dat in ieder boek aanwezig is, 
niet loochenen — daarom vind ik het onartistiek, als 
men ook niet bij dc versiering van iedere bladzijde 
dat element een rol doet spelen. Toch wil ik niet 
zeggen, dat er slechts tin wijze van boekversiering 
bestaat; beweerde ik dat, dan zou ik een vijand wezen 
van oorspronkelijkheid en individualiteit. Kr is, in de 
kunst, niets absoluuts, en dogma's leiden daar tot 
geen resultaat." 

De laatste uiting zij den rationalisten hier-te-lande 
ter overweging aanbevolen. 

(Wordt vervolgd). 

O O K E E N O O R D K K L O V K R B O U W K U N S T . 
De heer A . C. Loffelt, die tot dusverre zich alleen 

aan besprekingen van letterkunde en schilderkunst 
waagde, heeft nu ook de bouwkunst op zijn repertoire 
gebracht. 

Hij schrijft o. a. in het Nieuws van 2 dezer: 
„ W a a r o m zou men niet bij de oprichting van 

moderne openbare gebouwen nauwkeurige reproducties 
kunnen geven van andere historische monumenten, 
direct ontstaan onder den invloed van een bloeienden 
en dus volkomen medegeleefden stijl? Nu er toch 
geen moderne stijl bestaat en de architect zijn motieven 
aan het verleden ontleent, zou er iets schooners en 
zuiverden bereikt worden door nabootsing. Zulk een 
gebouw zou dan tegelijk voor de bouwkunde een 
historische beteekenis en waarde hebben. Verging het 
oorspronkelijke, dan behield men nog de sehoone 
copie. Verschillende beurzen zouden in de llolland-
sche, Vlaamsche, Duitsche steden iets volkomen bin
nen hun bereik kunnen vinden. Zulke copieën zouden 
meer bevorderlijk zijn voor den goeden smaak en de 
ontwikkeling in zake bouwkunst dan de meeste quasi-
oorspronkelijke bouwerijen onzer dagen. Op een steen 
zou kunnen worden medegedeeld, waar de architect 
zijn model gevonden had. Door vele nauwkeurige 
copieën te zien naar sehoone, volkomen zuiver ge-
styliscerde oorspronkelijken, zou misschien het gevoel 
voor stijl zoo ontwikkeld worden, dat er ten slotte 
weer een nieuwe gtoei ontkiemde". 

Deze fraaie beschouwingen zijn niet van 1 S 8 0 , maar 

van 1897. Het is te hopen, dat de heer Loffelt, als 
hij het over letterkunde en schilderkunst heeft, ver
standiger dingen moge zeggen, dan hij hier in zake 
bouwkunst debiteert. A l is hij leek, hij moet toch 
wel iets gehoord hebben van de ernstige en volhar
dende pogingen die gedaan worden, om ons van het 
juk der historische stijlen te verlossen. Kn nu komt 
hij den bouwmeesters vertellen, dat zij niets beters 
kunnen doen dan nabootsen, liefst zou trouw mogelijk! 

Nu moet hij, om consequent te blijven, onzen 
schilders ook aanraden, de stukken van het Rijks
museum te gaan kopieeren, en dient hij van onze 
dichters te verlangen, dat zij Vondel, Huygens, 
Breeroo en Hooft gaan naschrijven, dan zullen zij 
zeker iets „schoons cn zuivers" bereiken, vooral 
wanneer zij geen schrijffouten maken! 

De „steen" zou door de schilders en dichters 
moeilijk gebruikt kunnen worden; maar een opschrift 
was voor hen voldoende „ o m mede te deelen, waar 
zij hun model gevonden hadden." Kr is geen twijfel 
of de vele „nauwkeurige copieën" zullen al heel gauw 
„volkomen zuiver gestylisecrde oorspronkelijken" doen 
ontstaan. 

Doch scherts ter zijde; is het niet treurig dat het 
publiek, dat toch al omtrent bouwkunst zulke vreemde 
begrippen heeft, in ons meest gelezen dagblad op 
zulke averechtsche wijze wordt voorgelicht? 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING D E R HOUWKUNST. 
APDEELING ARNHEM. 

Vergadering van 30 December 1891*). 

Van het bestuur der Maatschappij was een schrijven ingekomen 
tor nadero verklaring van de wijze, waarop in het orgaan stukkon 
door do Afdecling ouder hare verantwoordelijkheid kunnen worden 
ingezonden. Tevens moet do AfdoelinL' zorgen voor het inzenden 
van mededeeliugen van aetueelen aard. 

Voor de door bemiddeling van do Afdecling geplaatste advcr-
tenticu zal eeu zeker percentage in de kas van dc Afdecling 
komon. 

Do rekening 011 verantwoording over ".Iti en dc bcgrooting over 
1837 werden op do gebruikelijko wijze goedgekeurd en aan den 
penningmeester dank gebracht voor zijn beheer. 

Dc herkiezing van 2 nieuwe bestuursleden in dc plaats van de 
heeren Eeiisink cn Freem, is uitgesteld tot de volgende ver
gadering. 

Ala onderwerp voor een prijsvraag werd gekozen een trap voor 
een hoerenhuis, van blank bout met langgat, hoofdbaluster en 
houten balusters, aan de ondorzjjdo oveneens blank gewerkt; aan 
de hcoreu Lcnsiuk en Freem werd opgedragen voor het programma 
cn de publicecring te zorgen. Als prijzen werden sommen van 
f20 en f 10 en voor het beste ontwerp bovendien het diploma van 
de Afdecling uitgeloofd (*). 

De vornnderiugen in het reglement wordon besproken en aan
genomen; er werd besloten het concopt tor goedkeuring te zonden 
aan het Bestuur van de Maatschappij cn het reglomont met een 
catalogus van de bezittingen to doon drukken. 

Tot afgevaardigde naar dc algemoeue vergadering word benoemd 
het lid A. H . freem. 

De Voorzitter hield thans de aangekondigdo kunstbeschouwing 
met voordracht over deu Boro-Boodoer, en liet de loden vooraf 
een aautal zoor interessanto photographieën bezichtigen van dien 
vermaarden tempel, beuovona eenigo platen van de officieelo op-
metingen, die echter, wat het bouwkundig gedeelte betreft, zeer 
correct, doch wat hot hooldhouwwork aangaat zoer slecht ge
teekend waren. 

Reed» vroeger, begon spreker, heb ik bij eene kleine 
schets van het woonhuis dor Ckinoezch opgemerkt dat, waar 
men bjj den gewonen cursus over sehoone bouwkunst in den 
regel aanvangt mot die dor ABSvriërs, Egypteuaron, Grioken 
cn Romeinen, mon zoo weinig kennis maakt met de bouw
kunst iu China, do beide Indien, den Archipel en Amerika, 
niettegenstaande hot vole sehoone dat zij hobben voortge
bracht en den grooten invloed dien zij bonbon gehad op de 
latcro bouwwijze. Vooral Java, het door de natuur zoo rijk ge-
zegendo eiland in de Indische zoe, hoeft oen tijdperk doorleefd 
waarin beschaving, wetenschap en kunst een toppunt van bloei 
haddon bereikt, wolks invloed door den vorstjjyenden adem van 
oen ontaard Mohainedanisine geheel ton onder is gegaan. 

Onder die overblijfselen van vroegoro grootheid bohooren vooral 
de Tjandi I'arambanan, in 180b' eu 1807 op last van het Noderl, 
bestuur heachrevon en iu teekening gebracht, later nog boter 

(*) Nog steeds iu dit diploma niet gorced. 
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bekend door de ontgrnvingen van Dr. (ironcman; verder de oud
heden nabij de grens van Soerakarta cn Djokjokarta, beschreven 
en in teekening gebracht door J . W. IJzerman, en eindelijk do 
koningin van allen, de onmetelijke Boro-Boedoer in de residentie 
Kedoe, een hoogland, bokoorende tot het merkwaardigste, schoon
ste en vruchtbaarste van Java. 

Den grooten weg van Magolang, de hoofdstad vau Kedoe, 
naar Djokjokartn volgende en bij den post ltlendal den rjjweg 
zuidwaarts inslaande, bereikt men na 13 palen of S! uur gaans, 
van Magelang het grootsche bouwwerk, door de inlanders lioro-
Boedoer genaamd. In de nabijheid üggen een paar kleine tempels. 
Tjandi Pa won of Dapos en Tjandl Menoet, die door overeen
komst van bewerking het vermoeden wettigen dat zij in nauw 
verband gestaan hebben mei den Boro-Iïoedoer. Het bestaan van 
dezen tempel is vreemd genoeg den Hollanders langen tijd onbe
kend gebleven. In Januari 1814, toen de luitenant-gouverneur Sir 
Stamford lïuftics zich in Semarang bevond, vernam hij dat in 
Kedoe uitgestrekte bouwvallen van een oud-Indischen tempel aan
wezig waren. Door hem werd den gcnic-ofticior Cornelius 
de opdracht gedaan deze bouwvallen te onderzoeken en in tee
kening te brengen. 

Deze vond do bouwvallen geheel niet grond bedekt, waarop 
zelfs hoornen van aanzienlijke hoogte wortel hadden geschoten. 
Met beleid werd een en ander verwijderd, en toen bleek het, dat vele 
muurwerken uit den loodrechten stand waren geweken en opliet 
punt waren in te storten. 

Hieraan is het toe te schrijven dat deze eerste opmeting zeer 
onvolkomen plaats had. De ontgrnvingen werden door de belang
stellenden steeds voortgezet. In 1845 werden door den Duitscher 
Schuetï'er, op last van de Begeefing, door tie daguerrotype een 
tiö platen gemaakt welke zeer verdienstelijk waren, Genoemde 
heer verklaarde zich bereid de honoodigde 4 a 5 mille glasplaten 
te vervaardigen, doch de gouverneur generaal Rochotoen brak 
de onderhandelingen met hem af. In Leiden zijn deze platen nog 
te zien en met het oog op de toenmalige photographic zijn zij 
ongetwjjfeld interessant. 

In 1*49 word door Kochussen aan G, Wilsen, le teekenaar bij 
de genie, het vervaardigen van nauwkeurige teekeningen van den 
Boro-Boedoer opgedragen, en uit dit fraaie werk liet spreker een 
lal van platen zien. In 1871 verscheen dit werk nadut de teeke
ningen in Nederland nog verbeterd waren, voor zoover bet karakter 
van de liocddhu-hccldcu betrof. De vorderingen der phothogmphie 
gaven later gelegenheid van de beeldgroepen botore af beddingen 
te maken. 

De Boro-Boedoer is rondom en op den top van een heuvel, 47 
meter boven de omgeving gebouwd. De eerste aanleg begint op 
15 nieter uit den voet. De heuvel was zoodanig afgegraven dat 
men 12 terrassen verkreeg: van dc cersto waren de rechthoek-
zijden 151.5 meter lang eu slechts 1.5 meter breed. In het midden 
van elke zijde was een toegang, versierd met twee zittende 
leeuwen niet opengesperde muilen, 00 voetstukken van zeer 
fraaie bewerking. Deze leeuwen zijn helaas verdwenen, waar
schijnlijk gestolen. Het tweede terras ligt 1.52 meter boven het 
eerste en heelt een breedte van 3 45 meter, regelmatig belegd 
met platte steenen. In het midden is een trap om naar het lagere 
terrein ai' te klimmen. Deze trap had borstweringen sierlijk naar 
hcLe.fcn loopeud eu eindigende in een olifantskop beneden en een 
Iccuwcnhoofd boten. Op dit terras komt het 3c, hoog 2.28 meter 
en breed 0.35 meter. Vroeger was het voorzien van een sierlijke 
goetl bewaarde borstwering, i?ie thans verdwenen is. Muren en 
vloeren zyn altijd vlak en eindigen van boven in lijstwerk. 

Op dit torras is weder eene borstwering met zware kroonlyst 
niet insprongen, ryk met relief hooiden versierd. Kn zoo gaat men 
terrasgewyza naar boven met nog 4 omgangen, allen door sier
lijke trappen eu poorten verbonden. De eerste dezer vier omgangen 
is omringd door een zwaren ringmuur met 4 poorten in 't midden. 
Doze muur draagt tal van klokvormige gebouwtjes, een groote 
klok in het midden en 2 kleinere op zij; kleine tempeltjes, nissen 
Minnend cn van voren open, bevatten een Boeddha-beeld op bet 
lotus-kussen, welke voorstelling 408 maal herhaald is; alleen 
verschillen de Boeddhabeelden door de houding van handen en 
vingers. lïij het ornement is het lotus-motief overbeerschend. 

Kik zijgebouw heeft 3 bas-reliefs en hot verbindingsgebouw 
uan de voorzijde één. Hiervan zyn er 400 in teekening gebracht. 

Vooral de poortgebouwen zyn hier zeer fraai en tusschen de 
pilasters kwistig met beeldhouwwerk versierd. Hier treft men 
palmet-versieringen aan, die aan de Grieken herinneren. 

Nu volgt weder een omgang, kleiner, doch ongeveer als de 
overigen; dan weer een, rijker bewerkt, alleu omringd door den 
zwaren grooten muur met de klokvormige tempelgebouwtjes met 
gewelfde poorten en rijkversierde trappen, tot men op het bovenste 
terras komt, wederom door den zwaren ringmuur omsloten ter 
hoogte van pl. in. 2.80 M. 

\ an dit terras uit bestijgt men nu de zoogenaamde boventer-
russen, die veel eenvoudiger zijn. De drie laatsten zyn cirkelvormig, 
terwijl het derde wederom de koepels of klokvormige tempels 
draagt, 16 in getal en grooter dan de voorgaande. 

In elk is een groot, zittend Boeddhabeeld geheel afgesloten, 
doch daar de wanden ruitvormig doorbroken zyn, van buiten 
af' zichtbaar. Hidden hiertuBschen verheft zich het hoofdgebouw, 
het heiligste deel van den geheelen bouw, een reusachtige koepel 
van 15,50 Al. middelyn en [in vorm met de kleine koepels over
eenkomend. De hoogte is 8.30 meter. De spits ontbreekt. Deze 

hoof'dkoepel is versierd met lystwerken, parels en arabesken. 
Do wandon gaan evenals die van de nudcre hoepels eerst zacht 

naar binnen cn vervolgens bynn verticaal naar boven; zij eindigen 
in een kwartcirkel met horizontnlo afdekking. Hierin verschillen 
zij zeer eigenaardig met do koepels, in Europa gebruikelyk. 

Op deu koepel was een hooge spits geheel uit lystwerken samen-
gestold in den vorm, zoonis die op de kleinere koepels voorkwam. 

Binnen in het gebouw is een cirkelvormige ruimte met een 
middellyn groot 2 ï»0 AI., hoog 3.77 AI. met rechte zijwanden. 

De gewelven worden gevormd door horizontaio naar binnen 
springende steenlagen. 

In het midden van dezen tempel staat een groot Boeddha-beeld, 
gelijk uan dat in de nissen, doch minder ufgewerkt. Alen vond het 
beeld van het voetstuk afgeworpen, en daarby een metalen 
Boeddha-beeldje, eenigo motalcu vazen en enkele munten; 
verder een grooto bronzen schotel van 48 c.M. diameter en diverse 
kleinere zaken. 

Dc binnenwanden der ringmuren en tempels zyn versierd met 
bas-rcliels, betrekking hebbende op de geboorte eu het loven van 
Boeddha. Van deze is een nauwkeurige beschrijving in het werk 
van Wilsen cn Brummund. Op den grooten koepel is nu een 
sparren dak; van uit dit punt kan men, beschut voor de brandende 
zonnestralen, van het schitterende panorama genieten. 

Op Ccylon, Voor- en Achter-lndië, Siam enz. vinden w\j 
Boeddhistische gebouwen die, wat de klokvormige afdekking be
treft, veel met den Boro-Boedoer overeenkomen. Deze heeft echter 
edeler verhoudingen en een ernstiger karakter, waardoor hij zich 
gunstig onderscheidt van de vele Boeddhistische gebouwen in 
Achter-lndië, die grillige smakeloozu versierselen cn wunstultige 
vormen hebben 

Wat de bestemming vun den Boro-Boedoer aangaat, zegt do 
heer Brummund, dut in don aanvang der 5c eeuw, alleen do 
Brahmanen (heidenen) op Java bestonden, doch reeds in de 
Üe eeuw vindt men don Boeddhistischen godsdienst vreedzaam 
naast dien van Siva. In deze eeuw was du invloed van het 
Boeddhisme 't grootst, tot hij in de 12e eeuw voor liet Hrahniisnie 
het onderspit moest delven cn van af dien tijd verminderde. 

Do zeer geschonden toestand, waarin de tempels op Java ver
keerd), maakt het meestal onmogelijk om met zekerheid te be
palen tot welke sekte ze behoorden. .Sommigen hebben enkel 
Boeddhistische, anderen enkel Bruhniaanscbe, weer anderen ge
mengde afbeeldingen van goden. 

De eeredienet op den Boro-Boedoer tchjjot echter geheel alleen 
aan Boeddha gewijd geweest te zijn, terwijl het geheel wellicht 
een groot graf' is, waarin onder elk tempeltje de asch van een 
Boeddha-heilige is bygezet. 

Volgens Dr. Gtroneman zou zij behooren tot de zoogenaamde 
noordelijke Boeddhistische of Alagnhanistische kerk, wat echter 
onlangs bij het bezoek door deu Koning van Siam weersproken 
is. Deze, een kerkelijk geleerde, vouil m baar do overhhjlsulen 
der Brahmuuuscho Hiunagistische of zuidelijke kerk, cn wist dit 
zoo duidelijk aau te toonen dat Dr. Groneniuner zich mede ver
een ij; de. 

Nader lezen wij dat de Koning zich toch vergist heeft en 
Dr. (iroueman duidelijk aangetoond heeft dat de Boru-Boedoer-
tempel van zuiver Boeddhistischen oorsprong is. Het zou een ver
basterd woord zijn en eigenlijk beteekeuen: Botto Bocnllio, dut is 
„lezer vau Boeddha." 

Oramford ontkent dat dc Boeddha op Java voorkomt als voor
werp van godsdienstige vcrecring en beschouwt de zoogenaamde 
Boeddha-beelden op den Boro-Boedoer als voorstellingen vun Boed
dhistische geleerden of priesters, die den ruwen dienst van Siva 
slechts veredelden, terwijl hy de op de basreliëfs voorkomende 
otters van bloemen en vruchten als liefdegiften aun den priester 
en niet aan een goddelijk persoon beschouwt. 

Volgons Wilsen en Brummund zijn de verschillende Boeddha
beelden, hun plaatsing en attributen op de terrassen, zinnebeeldige 
voorstellingen van de verschillende trappen van heiliging en toe
nadering tot den hoogsten staat van volmaking Alet den overgang 
van den vierkanten tot den ronden vorm houdt alle verkeer met 
dc zichtbare wereld op. Hier ontbreken de aardschc voorstellingen. 

De koepels zyn a jour bewerkt, maar do aanraking met het 
aardschc in afgesloten. 

De klokvorm der koepels is de vorm van den rypon zaadbol, 
de lotus wyst op de geheime kracht van de eeuwig herlevende 
natuur. Doch niet ieder bereikt de hoogste volmaking, het eind
doel; slechts éen enkele, wiens beeld voorgesteld wordt noorden 
hoopsten en grootsten koepel. Hot Boeddha-beeld daar is onvol
tooid; is dit toeval of opzet!" Verschillende omstandigheden leiden 
tot het laatsto denkbeeld en de onderstelling is niet gewaagd dat 
het niot voltooide beeld in de ontoegankelijke Uagub of hoofd-
koepel te vergelijken is met den zaadkorrel iu de KC sloten huls, 
met do pop van het schoone insekt, waaruit eenmaal ecu nieuw 
leven ontkiemen zal. 

De sage dor Javanen zegt dat zeker vorst Dewa Kosoema, 
zoon van een machtig priester een zyner hofbeambten diep had 
beleedigd. Deze ontvoerde het eenig kind van zyn heer. Do vorst, 
troosteloos, reist overal om het op te sporen en na 12 jareu ont
moet bij een beeldschoon meisje, dat hij huwt, uit welk huwelijk 
een kind wordt geboren. 

Nu blijkt dat zijne vrouw zijn verloren kind is. Do goden zyn 
door dit misdadig huwelijk diep beleedigd, en als zoenoffer moot 
hij mot vrouw en kind tusschen 4 muren opgesloten, zjjne verder e 
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levensdaden eindigen; bouwt hij in 10 dagen een tempel, zoo is 
alle schuld vergeven. 

Het allo kunstenaars en worklicden uit zijn rijk gaat lnj aan 
't werk, doet het onmogelijke cn binnen 10 dagen is do ltoro-
Boodoor gereed. Maar.... ontzettendo ontdekking, men telt do heelden, 
en één ontbreekt aan het getal dat tot do voltooiing noodig was, 
on nu kan do ongelukkige zijn noodlot niet ontgaan. Met vrouw 
on kind in Btoen veranderd, hooft het late nngesiackt hem in dc 
drio boelden van den nabygelogcn tempel Tjandi-Mondoct terug
gevonden. 

Namens alle aanwozigeu werd den voorzitter door een der 
mede-bestuurdoron dank gezegd voor zjjne interessante bijdrage. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
1017"° Vergadering van C Januari 1897. 

Aan de boBtuurBtnfel had ' i nieuwe bestuur plaat» genomon in 
de navolgende function: Jos. Th. J . Cuypers, Voorzitter; W. van 
liovou, Vice-voorzitter; J . L . M. Lauweriks, le Secrotaris; H. J . 
•Wallen Jzn., 2e Secrotaris; J . G. vnn Gendt ALzn., Penning
meester en M. Cornelissen, Bibliothecaris. 

In fraai gekozen bewoordingen hield do Voorzitter zjjn openiugs-
rodo cn moedigde de leden aan krachtig mede to werken ann 
den bloei van het Genootschap Voorts heette do Voorzitter oen 
zevental dames, wclko geïntroduceerd waren in dezo vergadering, 
met een byzoudcr woord welkom. 

Hiornu nam do heer Leliman het woord, om zijn nieuwjaars-
wenseh tot het nieuwe bestuur tc r i ch ten ; spreker le lde hierbij 
op te treden als „Thomas Vaor — zonder Picterncl", zooals hij 
eik jaar gewoon was dit te doen. 

Spreker hoopte tlat het bestuur aan de navolgende voorwaarden 
zou voldoen, lc niet éenzyd ig . 2e geen partij tc kiezen of te Btrfjden, 
maar dc naam A. ot A. getrouw te blijven, 3o homogeen, éon 
denkend voor do belangen van A. ot A . 

Do woorden van den heer Leliman werden /.eer toegejuicht on 
boantwoord door deu Voorzitter. Vervolgens had do instullutio 
plaats van de heeren A. van der Leo en G. Vermeulen. 

Als redactieleden voor het orgaan werden gekozen dc hoeron 
De Bnzel, Luuweriks cn Jan E. van Xiftrik, en als lokaal com
missaris de heer Covens. 

Hierna werd 't woord gegovcn aan den heer J . Lauweriks tot 
het houden van zjjn lozing over „Geometrie". Spreker gaf oen 
zeer wysgeerig betoog over de beteekenis van geometrie, do ont
wikkeling van een punt tot lyn, vlok cn lichaam, het onderlinge 
verband daartusschen, do geomotrisclie verhouding der elementen, 
aardo, water , lucht, vuur en ether, toegelicht met teekeningen cn 
geometrischo figuren. 

Do Voorzitter dankte spreker voor dc studie, die hjj zich go-
geven heeft tot voorbereiding van dit werkelijk wjjsgoorig betoog, 
en hoopte dat de hoer Lauweriks nndor zyn ideën zou uitwerken 
en ton besto geven, daar verschillende punten voor do meesto 
aanwezigen nog duister waren De heer Leliman wenschto voor
loopig nog geen eritiek uit to oefonon, maar to wachten tot 
de li I T Lauweriks zyn lezing in het orgaan geplaatst zou hebben, 
terwijl dan na aandachtige lezing een eritiek zeer belungwekkend 
kan zyn. 

Na dankzegging voor de talryke opkomst der leden, sloot de 
President de vorgadering. 

B I N N E N L A N Ü S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTKEWAM. Het examen voor het vorkrjjgon van het diploma 

van bouwkundig opzichter, ingesteld door do Maatschappij tot 
hevordering dor Bouwkunst, zal op 24 tot en met 27 Februari 
afgenomen worden iu het maatschappelijk Gebouw alhier. 

HAARLEM. Hot Museum van Kunstnijverheid word over hot jaar 
181)6 bezocht door 8081 personen, terwjjl 34 bijzondere tentoon
stellingen op verschillend gebied, do kunstambachten betreffende, 
gehouden werden. 

Uit de boekery , a n het Museum, alwaar door een ieder boeken 
en plaatwerken, betrekking hebbende op do decoratieve kunsten 
en op het kunstambacht, kunnen worden aaugovraagd en dio door 
hot goheelo land verzonden worden, werden over 1890 2082 hoeken 
cn plaatwerken naar 03 verschillende plaatsen van ons land ver
zonden. Duur do aanvragen steeds toenemende zyn, zal dezo afdeeling 
van het Museum over 1897 oone aanzienlijke uitbreiding moeten 
ondergaan. 

Do aan hot .Museum verbonden school werd in het afgeloopen 
jaar bezocht door 177 mannelijke on 83 vrouwelijke leerlingen, 
die aan verschillende afdeelingen van het onderwijs deelnamen. 
Genoemde school gaat nu eene aanzienlijke uitbreiding tegemoet, 
waardoor acht ruime schilder- cn teckenzaleu met prachtig noor
derlicht ter beschikking komen; men hoopt togon 1 April het 
nieuwe gedeelte in gebruik te kunnen nemen. Huiten het schilderen, 
toekenen en boetsecren, omvat het onderwijs de practische oefe
ningen in het dccoraticschildoreu en het houtsnijden, terwjjl 

Jingingen in hot work worden gesteld om con ocfencursus voor 
o nrtiostieko metaalbewerking in het loven to roopon. 

DURUIIKCIIT. Mot do plan-toekeuingen van oud-Dordt is men byna 
gerood. Inzonderheid wordt er naar gestreefd, zoo gotrouw mogolyk 
het Dordrocht der 17o eeuw, mot zyno schilderachtige hoekjes en 
zijne historische gebouwon woer to geven. Zoo wordon behalve 

hot oude stadhuis o. a. gebouwd do Kloveniersdoelen, waar do 
Bynodo gehouden werd, on het huis Samson, wnnr Aelbert Cnyp 
gowoond heeft, enz. Spoedig zal dan ook tot aanbesteding van 
don bouw kunnon worden overgegaan, ovenals tot dc verpachting 
der restaurants cn buffotton. 

Met de oefeningen van hot vondel is reeds een bogin gemaakt. 
NuMEGEN. Het vernieuwen van don vonstorwund van de raad

zaal op het Stadhuis is dezor dagen voor f 2985 aanbesteed; 
het werk is een onderdeel vnn do geheele restauratie der zaal, 
waarvoor door deu Gemeenteraad voorloopig f 12,000 is toege
staan. In deze historische zaal werd, naar men zegt, do vrede 
van Nijmegen geteekend en, was later, tot aan haar opheffing in 1877, 
do Rechtbank gevestigd. 

De leiding der restauratic is opgedragen nau den gemeento-
architoct J . J . W e v e , dio zijn sporen op dit gebied verdiend 
heeft. 

H A R U N O E N . Door do Vereeniging „Bouwkunst en Nijverheid" 
wordt oeno prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van eeno 
zwem- on badinrichting. Als pry's is uitgeloofd f 50 , als premie f 15, 
mot getuigschrift der Vereeniging. Do inzending vóór 1 April 
1897 aan den heer D. Monsma, secretaris der Vereeniging. De 
jurv bostaat uit dc heeren: W. Kromhout Gin. , K. do Bazel en 
A . ' H . Zinsmoistor, allen te Amsterdam. 

DEVENTER. Gedurende de Puasclidugen Eol de Bouwkundige V e r 
eeniging alhier ocne tentoonstelling houden van do ingekomen 
ontwerpen op do prijsvragen betreffende het timmervak. Ieder, 
dio in Deventer of omstreken op het gebied van kunst, nijverheid, 
fruaic handwerken, slöjtl, enz. iet» vervaardigd heeft, kan dit voor 
deze tentoonstelling inzenden. Nadere inlichtingen verschaft dc 
commissie voor deze tentoonstelling. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den waterstaat In Ned.-lndië is: 
b o n o e m d : tot ndspirant-ingcuieur Ph. van tier Kaarlcn, daartoe 

gesteld ter beschikking vnn den Gouverneur-Generaal; 
t oegevoegd : aan den ingenieur 3c kl. E. II. Knrston, hy do 

werken voor dc bevloeiing der Tjihon-vlakto uit de Tjisokkan 
(uftl. Bnndong. residentie Prcanger Regentschappen I, de adsp.-ingen. 
J . J . S. van Leeuwen; aan den ingenieur 2c kl. M. Vpclaar,voor 
de opnemingen ter verbetering van de irrigatie in dc residentie 
Krnwung, de benoeindo ndspirant ingenieur Ph. van der Ivaaden; 

gep l aa t s t : by de directie, de adsp.-ingen. J . W. de Bruyn Kops; 
b e l a s t : met de waarneming der betrekking vun opzichter Se 

kl . en geplaatst in de residentie -Madura, de ambtenaar op non
activiteit A. L . Wiessncr, laatstelijk opzichter 2e k l ; 

v e r l o f v e r l e e n d : voor een Jaar wegens laugdurigen dienst, 
aan den opzichter 2c kl. P. II. Hriët. 

— Bjj de Staatsspoorwegen op Java is: 
i n g e t r o k k e n : de benoeming van deu ambtenaar op non-act. 

S. van der Heyden, tot onderopz. le k l . ; 
on t s l agen : op verzoek eervol, do tijd. onderopz. der werk

plaatsen J . F. J . van den Berg cn de tijdelijk onderopz. le k l . 
A. Gilbort; 

godo tuchce rd : bij de aid. spoorw. cn traniw. van het dop. 
der burg. openbare werken, de tijdelijk tcekcuanr lo kl . L F e h e r 

— By den Hykswuterstuat is ingevolgo koninklijk besluit: 
benoemd: tot opzichter 4o kl., J . Heosterman, en zyn: 
b e v o r d e r d : tot opz. l e kl . , C. Clausing, thans 2e k l . ; tot opz. 

2o kl . , P. do Ronde, thans 3c k l . ; tot opz. 3c kl., P. Schotel, 
thans 4e kl . 

— By beschikking van den minister vau waterstaat zyn benoemd : 
do civiel-ingeniour J . G. Kaveneck tot tydelyk adjunct-ingenieur 

by do werken van de rivier de M H B B in Limburg; A. J . Sukkel, te 
Alkmaar, tot buitengewoon opzichter bjj het onderhoud der rijks
wegen in Noord-Holland; \V. de Zeeuw Hz., to Den Holder, tot 
buitengowoon opzichter by het onderhoud der werken van het 
Groot-Noordhollandsch Kanaal; J . Olie, te Hansweert, tot buiten
gowoon opzichter bjj de werken aan do buitenhaven van hot Kanaal 
door Zuid-Beveland; P van Heyningen, to Amsterdam, tot buiten
gewoon opzichter by do werkenaan de Hcmbrug; H. Thorn Prikker 
eu W. Ph. A . Kny'tt' respectievelijk tot ty'dolyk adj.-ingonieur en 
buitengowoon opzichter by peilingen in de Noordzee. 

By den provincialen waterstaat in Zeeland is : 
benoemd: tot opzichter lo kl., ter standplaats Kolijnsplaat, de 

hoor H. van Gorsel to Botterdam. 

V A C A N T E B K T K E K K I X G E N . 
— B o u w k . o p I i ch te r , tevens teokonnnr, om zoo noodig 

zelf timmerwerk te kunnen verrichten. Adres Ch. S. Legeer Bz., 
Noordsingel 148, Botterdam. 

V R A G E N B U S . 
Men vraagt ons waaruit dc samenstelling van de specie voor 

oon hoctograaf bestaat. Kan een ouzor lezers deze vraag beant-
woordon, dan houden wy ons gaarno aanbovolen. 

C O R R E S P O N D E N T I E. 
Aan B. te R. Aan uwen wonk zal gevolg gogeven wordon. Do 

zaak was aan onze aandacht ontsnapt. 
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Trgcn 1 FKBR. wordt door een 
b e k w a a m 

Opzichter-Teekenaar 
plnntwing g e v r a a g d . 

Fr. br. lott. C S, Bur. van dit Blad. 

W i g Genoot; 
te 's GRAVENHAGE. 

A L U E M E E N E V E R f t A D E -
B I K C * op Vrijdagavond 1~> Januari 
ten 8 ure, in het ZUIU-HOLLAHDSCR 
KOFFIEHUIS (Bovenzaal). 

lo. Mededeelingen van het Bestuur. 
2". Ballotage tot gewoon lid van de 

Heeren J . VISSER en J . B. 
TEEUW1SSE, Bouwk. Opzichter-
teekenaars te VGraveDhage. 

3°. Verkiezing van een Bestuurslid 
tengevolge het ontstaan eener 
vakgroep. 

4«. Lezing van den Wel Ed. Oestr. 
Heer Mr. LIMBURG, over De 
Architect en het Nederlandsche 
Burenrecht. 

5". Kunstbeschouwing. 
HET BESTUUR. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
fiKBR. V A X M A L S E N , 

W t o o j H m m e r r o h r l f k . — D R M H A A C 

Maatschappij tot Exploitatie vati 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zullen 
D o n d e r d a g 14 J a n u a r i 1N97, 

voormiddag) 11 */» uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize 

Aanbesteden: 
BESTEK No. 11. 

D e l e v e r i n g v a n gegoten-, 
gesmeed- e n g e t r o k k e n 
I J Z E R a a n M e e r p a l e n , 
t i iraNperkhogen, V n k a a n -
wijxerH, <» r a firn rum e r -
p a a l t.j CM, P a l e n voor A a n 
p l a k b o r d e n , K e l d e r l u i 
k e n , K a c h e l * en het 
o v e r d e k k e n v a n o p e n 
P o n t o n s , i n v i e r per
ceelen. 

Aanwijzing Dinsdag 5 Januari a s. 
's namiddags 1 '/i uur aan het Bureau 
Gemeentewerken in de Kadestraat, 
alwaar inlichtingen gegeven worden 
alle werkdagen tot den «lag vóór de 
Aanbesteding, van 10—12 uur; be
stek met gezegeld inschrijvingabiljet 
en 6 teekeningen a fit— verkrijg
baar aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuize. 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schade 

M. R. ANDRIESEÜ, 
Kunstsmid, ROTTERDAM. 
Maakt op aanvrage ontwerpen van alle 
eoortcn K n ^ i i i i i i ' i ' i h v r r U c n . nl» H e k 
werken , H U T ; ! « K I T S , II C D rpa nrc | p n, 
B a l k o n b e k k v n , IleclAmebordcn enz. 

Hontbereidins teen bederf 
Kyaniscerinrictifing'. 
H. LENSINK, 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
levert paaklaar gekyaniseerd (rot 

en BwamvrU) 
Baaterwerken, S c h u t t i n g e n , Vloeren 

Tloerr lbben , B r o e i b a k k e n , cns. t i a . 
E e n i g r.eker w e r k e n d r e u k - e » 

k l e u r l o o s m i d d e l . 

U T B E C B T S C R E 

Gementsteen Tegelfabriek 
v a n A . DE N O M E , Utrecht . 

Cementtegels, Patten, Ringen enz. 

Op D i n s d a g den *6n J a n u a r i 
IM!»7, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 718. 
H e t a a n b r e n g e n v a n ver . 

sch i l l ende v e r b e t e r i n g e n 
a a n de b r u g over de B o e r 
e n de n a b i j gelegen door-
l a a t b r u g In d e n Spoor
w e g v a n R o e r m o n d n a a r 
M a a s t r i c h t . 

B e g r o o t i n g f l l . N O O . 

De besteding geschiedt volgens § 36 
van het bestek. 

Het beatek ligt van den 6den Januari 
1897 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Die n st van Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van f%.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 19den Januari 1897 ten 1 ure 
namiddag (West Europeesche tijd). 

UTMSCHT,den Sisten December 1896 

D e l l IJULi l lL i l l iL /JJ lTI van 1845. 
's-Gravenhage, Hers\$sleitt, hoek 

Prinsestraat — Zutphen—Amsterdam, 
Sophiaplein—Rotterdam, Zuidblaak 50— 
Breda, PrinBenkade. 

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

D e p ó t * 

| DE L I N T & Co., 
llollerriani, 

| N I E U W E H A V E N 39. 
"jf%? MAGAZIJNEN van 

V I . O K I t - en 
W A N I I T K I ; K I I S . 

i i i M o v n o u . ! vs .v ( o. 
V I I . I . K K O Y A lt<>» II. 

S T O O M T I M M E R -
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E E N B E L A N G W E K K E N D B O E K . 

(Vervolg en slot van bladz. 13.) 

De schrijver gaat dan voort: „ T o c h schijnt het 
mij, dat iedere kunstenaar zich aan zekere regels 
moet houden, waaraan hij zich vrijwillig onderwerpt, 
juist zooals men doet bij het spelen. Ieder, die een 
spel meè wil doen, moet de regels kennen. In die 
regels ligt de bekoring van het spel; door ze te 
volgen, heeft men op den langen duur het meeste 
genoegen en de meeste kans tot winnen. Volgt nu 
ook de kunstenaar, de ambachtsman de regels, voor 
zijn vak bestaande, dan heeft hij genoegen in zijn 
werk en ziet de beschouwer er schoonheid in." 

De moderne teekenaars passeeren dan de revue. 
Eerst Ricketts en Shannon, de mannen van „ 'Ihc 
Dial." Crane acht hen uitstekende ambachtslieden en 
tevens vindingrijke en oorspronkelijke kunstenaars vol 
gevoel en smaak. Als hun voorbeelden noemt hij de 
Duitsche en Italiaansche houtsneden der 15eeeuw; hun 
gebrek ziet hij in hun voorkeur voor het zonderlinge. 

De onlangs overleden Aubrey Beardsley wordt ge
prezen om zijn gevoelige omtreklijnen en de effecten, 
die hij door het gebruiken van veel zwart wist te 
verkrijgen. In zijn „Morte d'Arthur" ziet Crane een 
stuk middeleeuwsch decoratief gevoel, vermengd met 
een echt Japansch behagen in het boertige en het 
zonderlinge. Maar de schrijver meent, dat het vele 
gebruik van zwart, ofschoon daardoor wel effect wordt 
bereikt, voor boekversiering minder passend is, omdat 
daardoor het contrast tusschen druk en versiering te 
sterk wordt. 

Dan komen de teekenaars van „ 7he Studio" aan 
de beurt. Patten Wilson wordt geprezen om zijn 
prenten in den trant van D ü r e r , Laurence Housman 
om zijn ornement, dat een bepaald Celtisch karakter 
-draagt. Eairfax Muckley volgt meer de Duitschers 

der 15e eeuw, vooral in de behandeling van het 
landschap en de omlijstingen. Charles Robinson, uit 
wiens „ Child's darden" een drietal zeer fraaie ver
luchtingen gegeven worden, krijgt, en terecht, veel 
lof. Het schijnt Crane echter ontgaan tc zijn, dat 
zijn werk in vele opzichten aan dat van sommige 
Noord-Amerikaansche penteekenaars herinnert. 

Na dan nog enkele Kngelsche kunstenaars van 
minder beteekenis te hebben besproken, vervolgt de 
schrijver: „ D e herleving der versieringskunst in E n 
geland, gedurende de laatste vijf-en-twintig jaren, die 
naar het schijnt haar hoogtepunt bereikt in de boek
verluchting, is niet aan het opmerkzaam oog van 
kunstenaars en schrijvers op het vasteland ontgaan. 
Het werk van Engelsche kunstenaars werd tentoon
gesteld in Duitschland, in Holland, in Belg ië en in 
Ërankrijk, en werd met opmerkelijke waardeering ont
vangen. In B e l g i ë , waar een soortgelijke kunstbe
weging schijnt te bestaan, heeft het werk der jonge 
school de grootste belangstelling gewekt. Dit wordt 
bewezen door de goedgezinde letterkundige studiën 
van Olivier Georges Destrée over de Engelsche Pré-
Raphaeliten en hunne opvolgers. Ook op de tentoon
stellingen van de „ X X e Sièc le" en „La libre Esthe-
tique" te Brussel en te Luik , kon men zien, in hoe 
hooge achting de Engelsche teekenaars staan. In Hol
land is een afzonderlijke tentoonstelling van Engelsche 
verluchtingen te 's-Gravenhage en in andere plaatsen 
gehouden, onder de auspiciën van den heer Loffelt." 

Zonderling, en niet voor de plaatselijke bekend
heid van den schrijver pleitend , is zeker, wat omtrent 
het buitenland door Crane wordt opgemerkt. De 
aarts-conservatieve criticus van het Nieuws als paladijn 
der nieuwste kunst, het is wel komiek! 

„ T e Parijs" heet het verder „hebben de critici en 
schrijvers in de kunsttijdschriften zich met de Aits 
and Craf/s-beweging, de Kelmseolt-pcrs en de nieuwste 
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school van Engelsche teekenaars bezig gehouden, en 
de laatste tentoonstellingen van „IJArt nouveau" en 
„/.e l.ivie modetne" zijn bewijzen voor de belang
stelling in de Engelsche kunst. Zonder ijdele bluf 
mogen wij dus als vaststaande aannemen, dat, terwijl 
men tot dusverre alle Engelsche kunst als van het 
vasteland ingevoerd beschouwde, nu eindelijk wordt 
toegegeven, dat wij een echte, in ons land ontstane 
kunst bezitten. Wel heeft nationaliteit met kunst, die 
altijd cosmopolitisch en internationaal was, niets te 
maken, maar toch houden de eigenaardigheden van 
plaats, tijd en ras toch hare waarde voor den kunst-
geschiedschrijver. Wij mogen misschien de verschijning 
van Rijsselburgher's (Rijsselberghe?) almanak bij Die
trich te Brussel, als een voorkeur voor de Engelsche 
opvatting beschouwen. In Ferdinand Knopffs werk, 
hoe oorspronkelijk ook, is de school van D, G. Ros-
setti te vinden ; toch geloof ik niet dat deze kunstenaar 
veel aan boekversiering gedaan heeft. Als teekenaars 
in zwart en wit heeft Holland G. W . Dusselhof 
(Dijsselhoff?) en R. N . Roland Holst." 

Men ziet het, nu is de trits compleet, die volgens 
Crane aan onzen kunsthemel glanst. . . Loffelt, Dijs
selhoff en I lolst! 

Van Duitsche toestanden is de schrijver beter op 
de hoogte. Josef Sattler wordt gezegd, de eigen
aardigheden van de l6e-eeuwsche i 'uitschers te hebben 
geër fd , in het bijzonder hun gevoel voor karakter en 
lijn Sattler heeft Gothischc sympathieën , terwijl Franz 
Stuck daarentegen zich vermeit in het weergeven van 
antieke tafereelen, en zijn figuren met veel bevallig
heid teekent. Ook de Münchener almanakken van Sietz 
(Rudolph Seilz?) worden niet vergeten. Van het tijd
schrift ,,'jugend" wordt gezegd dat het bewijst „hoe 
er in Duitschland vele knappe kunstenaars zijn, die 
meer of minder decor tief hunne verluchtingen op
vatten , ofschoon sommige al te veel buitensporigheid 
en galgenhumor tentoonspreiden." 

Van de Fransche kunstenaars kan Crane niet veel 
zeggen. Alleen bij Grasset meent hij Engelschen in
vloed te kunnen waarnemen Het klassieke, dat het 
werk van Galland en Puvis de Chavannes kenmerkt, 
is blijkbaar niet van zijn smaak, en ook Cheret heeft 
zijn sympathie geenszins; hij wraakt het in hem vooral, 
dat hij zoo weinig zorg aan zijn letters besteedt Ook 
bij de hedendaagsche Italianen kan Crane niets van 
zijn gading vinden. 

Beter bevallen hem dc Amerikanen, vooral 1'yle, 
die Dürer volgt, en Bradley, van wiens werk hij een 
viertal zeer fraaie voorbeelden geeft. 

In het vijfde hoofdstuk zet Crane kortelijk de regels 
uiteen , waarnaar hij gewoon is te werken. 

Hij zegt, dat hij meestal de twee naast elkander 
liggende bladzijden als één geheel beschouwt, soms ook 
iedere bladzijde als een eenheid op zichzelf. Maar hoe dit 
ook mag zijn, steeds blijft de tekst voor hem hoofdzaak. 
Alleen waar die het veroorlooft, mogen versieringen 
komen, die uit kop- en staartstukken, benevens enkele 
randvullingen kunnen bestaan. Voor de schaal, waarop 
die versieringen behandeld zullen worden, geven de 
letters de maatstaf aan. Zijn die dik en zwaar, dan 
kunnen ook in al de ornementen breede lijnen ge
bruikt worden; zijn die dun en fijn, dan moet ook 
de versiering luchtig van karakter worden. 

Crane meent, dat het goed is, altijd den rechthoek 
van de bladzijde goed te doen uitkomen, hetzij door 
geheele of' gedeeltelijke omlijsting. 

Het papier, waarmede de band van binnen beplakt 
wordt, is voor Crane geen onverschillige zaak. Hij 
vindt dat hiervoor een teekening gemaakt moet worden, 

eenigszins als een miniatuur behangselpapier; die 
teekening mag niet spreken, doch zij moet bij den 
inhoud van het boek passen. Ook aan de „Ex-libris" 
wijdt de schrijver eenige woorden. 

De Fransche titel moet onversierd blijven, doch 
daarentegen het eigenlijk titelblad geheel gevuld wor
den. Dit titelblad laat Crane uit twee bladen bestaan, 
waarvan het linksche den titel alleen bevat cn het 
rechtsche het begin van den tekst. 

Eenige bemerkingen over letters en haar constructie 
en over sluitstukken, komen ten slotte. Als navol
genswaardige voorbeelden noemt Crane vooral de 
Venetiaanschc boeken, tusschen 1478 en 1500 ver
schenen en blijkbaar onder den invloed van Mantegna 
ontstaan. 

Wij eindigen hiermede onze vluchtige beschou
wingen over dit hoogst belangrijk boek en wij hopen, 
dat velen onzer lezers het zich zullen aanschaffen. De 
lectuur kan met het meeste vertrouwen worden aan
bevolen; zelfs wie het Engelsch niet machtig is, zal 
de 150 verluchtingen met genoegen beschouwen en 
zich een denkbeeld van den inhoud kunnen maken. 

Men ziet hier, waar dc „nieuwe kunst" wortelt, 
al willen onze Xederlandsche nieuwlichters ook soms 
beweren, dat die wortels er niet zijn. Allerlei uitingen 
van kunst vindt men er; zoo geeft b.v. de plaat op 
blz. 27, een reproductie van een Duitsche houtsnede 
van i486, ons aan, hoe onze steden er uit zullen 
zien, wanneer de meer en meer in zwang komende 
„nieuwe bouwkunst" algemeen ingang zal hebben ge
vonden. 

Wie naar motieven zoekende is, vindt ze in het 
boek te kust en te keur. Maar wie den tekst kan 
lezen, en Crane's wijze raadgevingen opvolgt, zal 
zeker het verste komen. 

V E R B E T E R I N G E N . 
Iu het vorig gedeelte zijn enkele drukfouten ingeslopen. 
Up blz. 9, 8e regel van boven staat Egeston, lees Egcrlon. 

„ „ 12, ije „ ,. „ „ Vtddet, „ Vrdder. 
„ „ 12, 9e „ „ „ „ Englisch „ English. 

E E M N O O D K R E E T . 

In een technisch blad werd dezer dagen een nood
kreet aangeheven over de wijze, waarop het gemeentebe
stuur van Amsterdam tegenwoordig met de bouwkunst 
omspringt. Het komt ons voor, dat hier de spijker 
op den kop wordt geslagen, en dat het woord van 
protest tegen de tegenwoordige officieele Amster
damsche architectuur weerklank zal vinden bij alle 
Xederlandsche bouwkunstenaars, die met de toestanden 
der hoofdstad bekend zijn. 

Dat een protest als dit veel zal baten, wij gelooven 
het niet, en vermoedelijk zal ook de schrijver van het 
artikel zich daaromtrent geen illusion gemaakt hebben. 
Maar een oude spreuk zegt, dat wie zwijgt, toestemt. 
Daarom is het goed, dat er van bouwkunstige zijde 
den vroederen vaderen van Amsterdam eens beduid 
wordt, dat bij het eenzijdig letten op de koorden der 
beurs (in de beteekenis van geldbuidel) de eer en de 
waardigheid der stad, waarvoor zij toch ook hebben 
te waken, ten eenenmale uit het oog worden verloren. 

Hoe is Amsterdam zoo diep kunnen zinken? Het 
loont wel de moeite, dit aan de hand der geschiede
nis van de laatste jaren na te gaan. Wij zullen met 
die beschouwingen niet verder teruggaan dan het 
jaar 1890, toen de heer B. de Greef Jz. de eerste 
en de laatste stadsarchitect, wegens vergevorderden 
leeftijd zijn ontslag nam. 

Destijds had de hoofdstad, wat haar gemeentelijke 
architectuur betreft, en terecht, een zeer goeden naam. 
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Mannen van smaak, als Mr. G . van Tienhoven, Jac. 
Ankersmit en J. Coninck Westenberg, deel uitma
kende van het Dagelijksch Bestuur, begrepen dat een 
stad als Amsterdam bij de stichting harer openbare 
gebouwen de eischen van den welstand niet uit het 
oog mag verliezen. Onder hun bewind, van 1883 af, 
was menig bouwwerk tot stand gekomen, dat, zonder 
buitensporig weelderig opgevat te zijn, toch meer 
was dan een zuivere utiliteits-schepping. 

Het duurde zeer larig, eer Burgemeester en Wet
houders met een voordracht, waaruit een gemeente
architect zou worden gekozen, voor den dag kwamen. 
Eerst in Februari 1891 werd deze publiek en bleek 
zij te bestaan uit de heeren: J. A . Mulock Houwer, 
civiel- en bouwkundig ingenieur en gemeente-architect 
te Deventer; A . W . Weissman, bouwkundige ie klasse 
bij de afdeeling „Publieke Werken" te Amsterdam, en 
J . Leyh , gemeente-architect te Haarlem. Tegen de 
usance werd de heer Weissman, ofschoon niet de 
eerste op de voordracht, op 11 Maart daaraanvolgende 
benoemd. Die benoeming beteekende een overwinning 
van het esthetisch element in den Raad; het was 
echter een overwinning bij het kantje af. 

De nieuwe gemeente-architect kreeg al aanstonds 
de handen vol werk. Zoowel de ontvangst der Koning
innen als van den Duitschen Keizer gaven hem gele
genheid zich op decoratief gebied te bewegen. Wij 
willen hier niet in een appreciatie treden van het toen 
geleverde; voldoende zij het erop tc wijzen, dat de 
gemeente er blijkbaar nog al wat voor over had om 
haar eer op te houden. 

Ook de gebouwen, die in 1891, 1892 en 1893 
talrijk gesticht werden, waren niet uit een karige 
beurs gebouwd, en al mochten zij ook niet iedereen 
bevallen, zij spraken toch van een streven om in het 
spoor van den heer De Greef voort te gaan. Dr. Cuypers, 
in 1891 tot raadslid benoemd, was voor zijn mede
leden een betrouwbare gids; aan zijn veelvermogenden 
invloed is het zeker te danken geweest dat tot 1893 
de esthetica niet werd verwaarloosd en dat bv. de 
begraafplaatsgcbouwen zulk een eigenaardig cachet 
konden verkrijgen. 

Doch het jaar 1893 met zijn periodieke raadsver
kiezingen bracht verandering in den toestand. De 
zoogenoemde „moreele" politiek deed zich gelden. 
Katholieken, anti-revolutionnairen en radicalen gingen 
samen, om hun candidaten de zege te verschaffen. 
E r was toen een leus noodig, waaronder men, inwendig 
verdeeld, tegenover de buitenwereld kon optreden, 
en die leus was: „zuinigheid." 

De man, die deze leus bedacht heeft, was zeker 
handig, want wie wil nu niet een zuinig beheer met 
de daaraan gepaard gaande belastingverlaging? Tot 
verhooging van het effect werden de duisterste tafe
reelen opgehangen van den staat der gemeentefinanciën. 

Later is wel gebleken, dat die schilderijen lang zoo 
zwart niet hadden behoeven te zijn, maar dat zijn nu 
eenmaal de verkiezingstrucs. Waar bleef de belasting
verlaging? 

Zoo werden twee anti-revolutionairen, een aan
nemer cn een gewezen opzichter eener naburige ge
meente, in den Raad gebracht. Reeds aanstonds kon 
men deze zuinigheidsapostels aan het werk zien. Bij 
de behandeling der begrooting kwamen zij met de 
meest onbekookte voorstellen, aan, om toch vooral 
maar te laten zien hoe zuinig ze waren. 

Doch dit was alles nog slechts een voorspel. De 
zuinigheid werd epidemisch onder de raadsleden. Men 
wilde snoeien. Duidelijk bleek dit uit de algemeene 
beschouwingen over de begrooting voor 1894. Een 

der leden betoogde „uitdrukkelijk de wenschelijkheid 
van de opheffing der betrekking van architect". Hij 
stelde Rotterdam Amsterdam ten voorbeeld en zei, 
„dat een reorganisatie der afdeeling Publieke Werken 
in den geest van het tc Rotterdam geldende systeem, 
met het oog op een wijze bezuiniging, dringend noodig 
was", Hij merkte verder op „dat al wat in betrekking 
staat tot de sehoone bouwkunst, te Rotterdam aan de 
afdeeling Publieke Werken wordt behandeld, zonder 
dat men zijn toevlucht behoeft te nemen tot archi
tecten". 

Wij schreven naar aanleiding van deze ontboezeming 
in ons no. van 14 Oct. 1893: „ V a n den bouwmeester 
in het algemeen kan men zeggen dat hij het niemand 
naar den zin kan maken, maar dit geldt in sterker 
mate voor den architect eener groote gemeente. Wer
den nu nog grieven tegen zijn beleid of kennis geuit, 
men zou óf deze grieven kunnen beamen, óf wel van 
een tegenovergesteld gevoelen kunnen zijn; in het 
eerste geval zou men de meening van het raadslid 
zooal niet kunnen deelen, dan toch verklaren. Doch 
neen, de man wijst er eenvoudig op, dat te Rotter
dam , zonder dat daar een architect aan de gemeente 
verbonden is, toch alles wat in betrekking staat tot 
de sehoone bouwkunst, aan de afdeeling Publieke 
Werken wordt behandeld en dus.. . . ook hier geen 
architect noodig is! 't Verwondert ons nog dat dc 
sehoone bouwkunst der Maasstad niet aan die der 
Amstelstad ten voorbeeld wordt gesteld. Het voor
oordeel tegen den architect in het algemeen, dat bij 
onze burgerij, en niet het minst bij den zoogenaamd 
deftigen stand, zoo diep is ingeworteld en dat dikwerf 
de voorkeur doet geven aan kno.iers en beunhazen, 
blijkt zelfs bij den achtbaren Raad der hoofdstad in 
het laatst der 19e eeuw nog welig te tieren. Men 
tracht, naar het schijnt, den bouwmeester uit te winnen 
om aap de dii ininoies vrij spel te laten." 

Nog geen half jaar later bleek het, dat wij goed 
gezien hadden. Er werd een middel gevonden om den 
gemeente-architect, dien men niet langer begeerde, 
zich van den hals te schuiven. Dat middel, al moge 
het den toenmaligen regeerders zeer bruikbaar hebben 
geschenen, zal hen bij het nageslacht geen lof doen 
oogsten. Mannen als Gosschalk, Bleijs, Salm, E d . 
Cuypers, Berlage, Godefroy, Jan Springer en Van 
Arkel verzochten toen aan den Raad „den bekwamen 
man, die in een reeks van werken, die der gemeente 
tot eer strekken, getoond had op de rechte plaats te 
staan", niet op» zulk een ignobele wijze te verwijderen; 
maar het mocht niet baten. Men wilde geen architect 
meer en zorgde, met haastigen spoed, dat de hem 
afgedwongen ontslagaanvraag werd ingewilligd. 

Sinds 1 Xovember 1894 heeft dus Amsterdam geen 
architect meer. In ons nummer van November 
daaraanvolgende schreven wij: „ D e tijd is nog niet 
gekomen om over de gebouwen, door den laatsten 
architect van Amsterdam gebouwd, als kunstwerken 
een oordeel uit te spreken. Zooveel meenen wij evenwel 
te mogen zeggen dat de verwachting, die men van 
hem als estheticus had, niet is beschaamd geworden. 
Zoo zal dan de stad, die als Keizerin de kroon draagt 
van Europa en die in haar dienst mannen had als 
Hendrik de Keizer, Cornelis Danckertz, Stalpaert, 
Van der Hart en De Greef, het in den vervolge 
zonder aartsbouwheer moeten doen. Aan een der 
talrijke adjuncten of assistenten, die de gemeente 
zich de weelde veroorlooft erop na te houden, kan 
nu de waarneming der esthetische belangen van een 
stad met bijna een half millioen inwoners worden 
toevertrouwd." 
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Zoo is het bij de reorganisatie ook geschied. E n 
nu worden de vruchten van het toen gezaaide ge
plukt. Die vruchten vallen niet mede en de alarmkreet 
daarover nu onlangs aangeheven, is volkomen be
grijpelijk. Bezuinigd is er zeker niet, want de 74000, 
door de afschaffing der bouwmeesters-betrekking vrij
gekomen , zijn al dubbel en dwars weer besteed aan 
andere betrekkingen, voor meer dan een persona 
grata geschapen. Maar misschien kosten de leelijke 
gebouwen, die nu zoo veroordeeld worden, minder 
geld dan de meer sierlijke van vroeger? Deze vraag 
is moeilijk te beantwoorden; doch zoolang als goede 
verhoudingen en behoorlijke details geen grooter uit
gaven eischen dan minder gelukkige, zal wel niemand 
een bevestigend antwoord durven geven. 

E n is het niet eigenaardig dat men, nu een groot 
gebouw als de beurs gesticht zal worden, toch, om 
met een bouwkundig raadslid te spreken, gelijk de 
hond tot zijn uitbraaksel terugkeert" en een lid van 
het architectengilde ter hulp roept, ofschoon toch te 
Rotterdam „alles wat in betrekking staat tot de 
schoone bouwkunst" zonder architect bedokterd wordt ? 
E n Rotterdam gaf nog al het voorbeeld voor de or
ganisatie, die thans vigeert! 

De heeren durven dus de beurs zonder bouwmeester 
niet aan. Doch waarom dan wel de andere openbare 
gebouwen van den laatsten tijd, die nu zooveel er
gernis geven? Hier is een zonderling gebrek aan 
systeem, daar toch iedere publieke stichting van ccnigen 
omvang, op een fraai punt van de stad geplaatst, 
zoogoed als de beurs een monument is. O f meent 
men dat b.v. het Telephoongebouw niet tientallen van 
jaren zal staan? 

Saxa loquuntur! Doch wat zij zeggen, is zeer ver
schillend. Zij kunnen lof verkondigen, doch ook van 
schande spreken. E n het staat te vreezen dat de 
steenen, in de laatste twee jaar tot gebouwen opge
tast, niet den smaak, maar de benepen kortzichtigheid 
van het tegenwoordig stadsbestuur aan het nageslacht 
zullen doen zien. 

Daarom is de alarmkreet, nu aangeheven, ver
klaarbaar. Mocht die waarschuwing misschien som
migen raadsleden de oogen openen! 

BIJ D E P L A A T . 
Het op bijgaande plaat voorgesteld winkelhuis werd 

in het jaar 1894 door de aannemers Rreijer cn Sperwer 
gebouwd. 

Het bestaat uit een voor- en achtetjgebouw. In het 
voorgebouw is de winkel en een bovenhuis met aparte 
opgang, terwijl het achtergebouw pakkamers en de 
noodige woonvertrekken voor den winkelier bevat. 

De winkelpui is uitgevoerd in blank eikenhout; de 
bovengevel is gemaakt van nageperste VVaalsteen met 
banden, enz. van Morleysteen. 

J. VV. BosisoOiM, 
's-Gravenhage, Jan. 1897. Arch. 

S P O U W M U R E N . 
In de Bauzeitung van 16 December 1896, komt 

eene mededeeling voor omtrent spouwmuren, die mij 
belangrijk genoeg voorkomt om daarop de aandacht 
te vestigen. 

De reden dat over de werking van spouwmuren 
dikwijls geschreven wordt, heeft haar grond in het 
feit, dat ze op verschillende manieren geconstrueerd 
worden. De Engelschen en de bewoners van de Noord
zeekusten (dus ook de Hollanders), die het meest 
tegen de vochtigheid van de lucht te strijden hebben, 
zijn door ondervinding tot bepanldc gegevens ge

komen , om zich eene goede werking van spouwen 
te verzekeren. 

Voor alles mag geen verband tusschen binnen- en 
buitenwand door metselsteen gemaakt werden. In 
Engeland gebruikt men daarvoor bandijzertjes van 
gegalvaniseerd ijzer, met een kwartslag in het midden, 
zoodat aan de eene zijde het plaatje ter hoogte van 
eene laag, staande in de voeg komt en aan de andere 
zijde plat op den steen komt te liggen. Alle vocht, 
dat nog zou kunnen doordringen, droppelt in het 
midden af. 

Deze verbinding plaatst men op eiken meter af
stand, zoowel in de hoogte als in de breedte. Verder 
moet de spouw steeds gelijk of een paar lagen boven 
den omringenden grondslag beginnen, daar anders 
de werking dikwijls verkeerd is. 

Eindelijk moet bij een anderhalfsteens buitenmuur, 
— en dit geval zal zich het meest voordoen, — 
steeds de halve steen naar buiten en de volle steen 
aan de binnenzijde gelegd worden met een spouw 
van minstens 10 c.M. breedte. Hierdoor kan de muur 
slechts voor '/j koud en vochtig worden, terwijl */j 
warm en droog blijft. Door deze constructie ver
krijgen de balken een beter draagvlak, zonder dat 
het noodig is de spouw dicht te slaan. Zelfs wanneer 
de koppen in de spouw liggen, is dit deel steeds 
droog en van versche lucht omgeven. 

Daar hier-te-lande de volle steen steeds naar buiten 
en de halve steen naar binnen wordt gemetseld, zou 
ik gaarne vernemen of er volgens de Engelsche wijze 
wel eens proeven zijn genomen, en zoo ja , het re
sultaat vernemen. 

A . R. F R E E K . 

V A R I A . 
E E N O N D E R G R O N D S C H E SroomvEc; T E P A K I J S . 

Parijs zal zich spoedig kunnen verheugen in 't bezit 
van een ondergrondschen spoorweg, waarvoor de 
plannen officieel zijn goedgekeurd. Het plan omvat 
het aanleggen van 6 verschillende takken, terwijl 
electriciteit de beweegkracht zal zijn. 

Een lijn zal loopen van de Porte de Cliguancourt 
naar de Porte d'Orleans, een tweede langs de Rue 
de Rivoli en de Champs E l y s é e s , een derde maakt 
een cirkel om de buiten-boulevards, een ander van 
de Porte Maillot naar Père Lachaise, de vijfde is 
een korte lijn, dc Boulevard de Strasbourg verbin
dende met de Pont dAusterlitz en de zesde gaat 
van den Boulevard de la Charonne naar de Place 
d'Italie. Bovendien zal later aan dit net eene lijn 
worden toegevoegd van de Gare d'Orleans naar de 
Quai Conti. Het is vooralsnog niet bepaald welke 
lijn het eerste zal worden aangelegd; zoodra de finan-
cieele aangelegenheden geregeld zijn, zal daaromtrent 
beslist worden. 

G E D E N K T E E K E N T E R E E K E V A N L E I O H T O N . 

Dit gedenkteeken zal als monument aangebracht 
worden in de St. Paul te Londen, naar teekening 
van den heer W . B. Richmond. 

De beeltenis zal aan een der muren geplaatst worden 
en ongeveer 24000 gulden kosten. 

Mol)EI<:.E O l ' E K A - U E U O U W E N E N ScilOUWHUKGEN. 

Een zeer fraai en doelmatig werk over schouw-
burgbouw is verschenen bij den bekenden uitgever 
Batsford te Londen. Het werk is samengesteld door 
Ernest Sachs en Woodrow en kan beschouwd worden 
als een vervolg op het bekende werk van Coutant, 
in 1842 te Parijs uitgegeven. 

DE O P M K K K K H 181)7. 

32 * JAARGANG. 

W I N K E L H U I S a A N O O R D E I N D E 

te 'S G R A V E N H A G E . 

•*,—1 i—1 U Sc-/*. 

Photohth.vaii G.J.Thieme, Arnhem. 
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Na dien tijd heeft op dit gebied geen uitgave meer 
het licht gezien, behalve de groote van Ch. Gamier, 
waarin echter alleen het Operagebouw te Parijs be
handeld wordt, zoodat men in 50 jaar geheel ver
stoken is gebleven van al het merkwaardige wat op 
het gebied van schouwburgbouw is voorgevallen. De 
noodzakelijkheid van zulk een werk liet zich dan ook 
reeds zeer lang gevoelen, zoowel bij de architecten als 
bij schouwburg-directiën en de auteurs hebben met 
behulp van den uitgever een uitstekenden arbeid ver
richt en in eene dringende behoefte voorzien. 

Het werk geeft een volledig overzicht van de moderne 
schouwburgen uit alle mogelijke landen. De platen zijn 
prachtig geslaagd en van voldoende afmeting om de 
details goed te bestudeeren. De maten zijn overal 
ingeschreven en eene toelichting daarenboven maakt 
alles duidelijk. 

Aan hen, die den schouwburgbouw willen bestu
deeren, zij dit werk aanbevolen. 

PRIJSVRAGEN 
V E R E E N I G I N G „ B O U W K U N D E E N N I J V E R H E I D " T E 

H A R L I N G E N . 

Programma eener prijsvraag voor het ontwerp van 
een gebouw, enz. ten behoeve eener zwem- en bad
inrichting. (*) 

Voor het best gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd 
een prijs van f 5 0 , voor het daaraanvolgende eene 
premie van ƒ 15, beide met het getuigschrift der 
Vereeniging. 

Art. I , Het gebouw wordt verondersteld te worden 
daargesteld op den zeedijk ten zuiden van Harlingen, 
tusschen de steenen hoofden 2 en 3 zoodanig, dat 
het zuidelijk gedeelte van het tusschen de hoofden 
gelegen bassin bestemd is voor mannen- en het noor
delijk voor vrouwenbaden. 

Art. 2. Het gebouw moet bevatten: 
1°. Vestibule met loket en daaraan grenzend ver

trek tot afgifte van kaarten enz, afzonderlijke wacht
kamerruimten voor mannen en vrouwen, voorts een 
buffet met buffetkamertje en bergplaats. 

2°. Ruimte voor waterreservoir ten dienste van 
binnenbaden en verwarmingstoestel, daarbij gelegen
heid voor het drogen van linnengoed. 

3 0. Voor mannenafdeeling minstens 45 kleedka
mertjes tot het gebruik van buitenbaden, en minstens 
5 badcellen voor binnenbaden, daarbij bergplaats of 
kasten voor linnengoed. 

4 0 . Voor vrouwenafdeeling minstens 15 kleedka
mertjes tot het gebruik van buitenbaden en minstens 
5 badcellen voor binnenbaden, daarbij bergplaats of 
kasten voor linnengoed. 

5". Een vertrek voor den badknecht en een voor 
de badvrouw, de noodige privaten met toiletten en 
voorts wat tot eene volledige maar bescheiden in
richting behoort. 

Op de terrassen vóór de kleedkamertjes moeten 
minstens 3 douche-gelegenheden worden aangebracht. 

Het geheele terrein moet met cen rasterwerk worden 
afgescheiden. 

Art . 3. De volgende voorschriften zullen moeten 
worden in acht genomen: 

De grootste breedte welke van het terrein in ge
bruik kan worden genomen, bedraagt 7.50 meter, 
gemeten oostwaarts uit de s leenglooi ïng. 

Het gebouw moet hoogst eenvoudig van hout zijn 

(*) Blijkens achterstaande advertentie is het programma met sitn-
atieteekening gratis verkrijgbaar bij den Secretaris der Vereeniging, 
den heer D. Munsma te Harlingen. 

samengesteld, op een steenen fundatie, met vlakke 
kap, waarvan de bedekking tevens goed bestand 
moet zijn tegen stormwinden. 

Alleen voor het maken der fundatie mag eene ge
ringe ingraving in den dijk plaats hebben, zoodat 
kelders niet mogen worden aangebracht. 

Art. 4. Het water voor de binnenbaden wordt ver
ondersteld opgepompt te kunnen worden uit zee, door 
middel van een handperspomp in een aan tc brengen 
reservoir, en moet door middel van een geschikt 
toestel gemakkelijk verwarmd kunnen worden. 

Art . 5. E r worden gevraagd: 
1°. Situatie-teekening op schaal van I 11 250. 
2°. Plattegrond. 
3 0. Front- en zijgevels. 
4 0. Twee doorsneden alles op schaal van I a I O O . 
5». Een der voornaamste geveldctails op schaal 

van 1 a 10. 
De teekeningen moeten in inktlijncn worden uit

gevoerd. 
Een toelichtende omschrijving wordt niet verplich

tend gesteld, doch wenschelijk geacht. Zij moet, 
evenals het schrift op de teekeningen, niet van de 
hand des vervaardigers zijn. 

Art . 6. De inzending moet vrachtvrij geschieden 
vóór of op den 15 Apri l 1897 aan den Secretaris 
der vereeniging, terwijl de stukken moeten voorzien 
zijn van een merk of motto, dat eveneens als een 
correspondentie-adres op het couvert, waarin de naam 
van den vervaardiger is gesloten, moet voorkomen. 

Art. 7. De ingekomen ontwerpen worden gesteld 
in handen van eene Jury, bestaande uit de heeren: 
W . Kromhout Czn., K . de Bazel en A . H . Zins
meister, architecten te Amsterdam. 

De inzenders onderwerpen zich aan de uitspraak 
dezer Jury. 

Art . 8. De bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom der vervaardigers, die evenals de overige mede
dingers zullen moeten gedoogen, dat de ingekomen 
antwoorden worden tentoongesteld; het rapport der 
Jury zal daarbij ter visie worden gelegd. Van de be
kroonde ontwerpen zullen, indien er termen voor 
bestaan, afdrukken worden genomen, om in een of 
ander bouwkundig tijdschrift te worden opgenomen. 

Art. 9. Alle Nederlandsche bouwkundigen worden 
ter mededinging uitgenoodigd. 

Aldus vastgesteld door het Hestuur dei Vei-
eenigtng „Bouwkunde en Nijverheid" te 
Harlingen deu 15 December 1896. 

S. B A K K E R , Vooszittei. 
D. M O N S M A , Secretaris. 

H A A G S C H E B O U W G R O N D - M A A I'SCIIAPPIJ D U I N O O R D . 

Het Bestuur der Haagsche Bouwgrond-maatschappij 
„Duinoord" nam in zijn vergadering van 16 Decem
ber 1896 het besluit, het aantal bekroningen in de 
rubriek „Bouwondernemers" uit te breiden en noodigde 
dientengevolge de Jury, die op den derden dier maand 
haar oordeel velde, uit, om in verband met genoemd 
besluit het onderzoek voort te zetten en uitspraak 
te doen. 

Den 28 Dec. d. a. v. werd aan die uitnoodiging 
door de Jury gevolg gegeven. Uit het door haar ter 
zake uitgebracht rapport bleek, dat de ontwerpen 
onder de motto's „Arbeid" en „Olivia" beide gelij
kelijk voor bekroning in aanmerking kwamen; wes
halve in overweging werd gegeven, de beschikbaar 
gestelde som ad /"500 te splitsen in twee premiën 
van /"250 en deze te verhoogen tot f300. 
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Het Bestui'r verccnigde zich daarmede. Bij opening 
der naambriefjes bleek het ontwerp onder het motto 
„ A r b e i d " te zijn ingezonden door den heer Jean 
Steffens en dat onder het motto „Olivia" door den 
heer Q. A . Krijnen, beide bouwondernemers, wonende 
te 's-Gravenhage. Het eerste ontwerp stelt voor: drie 
heerenhuizen aan de noordzijde der Sweelinckstraat 
(O. G . ) , aan het einde der Tasmanstraat; het tweede: 
drie heerenhuizen aan de zuidzijde van het Swee-
linckplein (XV. G.) en wel het tweede, derde en vierde 
huis van af de Koningin-Emmakade. 

A f s c h r i f t . 

Aan het bestuur der Haagsche Boinvgrond-ntaat-
schappij „Duinoord" te 's-Gravenhage. 

Naar aanleiding van uwe uitnoodiging om nog 
eenige gevelontwerpen van bouwondernemers aan te 
wijzen, die voor eventueele bekroning in aanmerking 
zouden kunnen komen, hebben wij de eer u mede 
te deelen, dat na ingesteld onderzoek, zoowel van 
de teekeningen als van de gevels zelve, wij eenstem
mig tot het besluit zijn gekomen u voor te stellen 
aan het ontwerp onder het motto „Arbe id" en aan 
het ontwerp onder het motto „Olivia" elk de helft 
van de door u gestelde premie, zijnde f250, toe te 
kennen. 

Wij achten het verschil tusschen de beide ontwerpen 
te gering om slechts aan een van beiden de volle 
premie toe te kennen. 

Volgens onze bescheiden meening zou het aanbe
veling verdienen de premie dusdanig te verhoogen, 
dat aan elk der beide ontwerpen f 300 (drie honderd 
gulden) kon worden toegekend. 

's-Gravenhage 28 December 1896. 
(w. g.) V. J. H . Cuypers, E . Gugel, C. Muysken. 
Voor copie-conform, onder aanteekening, dat door 

het Bestuur der Haagsche Bouwgrond-maatschappij 
„Duinoord" ook gevolg is gegeven aan het voorstel 
der Jury om de gesplitste premie voor elk der beide 
bekroonden te brengen op / 300 (drie honderd gulden). 

De Directeur der H . B. M . „Duinoord" 
J. W I N » GZ. 

Blijkens eene in dit blad voorkomende advertentie, 
zal door de Haagsche Bouwgrond-maatschappij „Duin
oord" binnenkort een 2e concours van gevelontwerpen 
worden uitgeschreven. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST 
A F I I E K I . I M ; ' S - G H A V K X I I . V G F . 

Veigadering van Vrijdag 8 januari 1897. 

De Voorzitter opende de vergadering met een toespraak, waarin 
li ij erop wees dat nu de financiëele toestand dor afdeeling gunstig 
ia, het ook noodig is er kracht van tc laten uitgaan, waartoe hjj 
dc medewerking van alle loden inriep. 

Na de mededeeling dat enkele aspirant-leden tot dc afdeeling 
zijn toegetreden, werd het onderwerp voor de prysvraag aan de 
orde gesteld. Aan het bestuur werd overgelaten een geschikt onder
werp daarvoor te kiezen. 

De Voorzitter gaf daarop het woord aan Mr. J.Limburg,advo
caat cn procureur te 's-Gravenhage, tot het inleiden der vraeen 
„In hoeverre is de architect bevoegd om in voorkomende gevallen 
botalingBcertiticaten af te geven, ook al bestaat er verschil met 
den principaal over hot bedrag daarvan, met het oog op verreke
ningen r" en : „Xijn do 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 lange civielrcchtelyken weg zyn recht moet 
verkregen i " 

Spreker vermoedde dat de steller dezer vragen geen jurist is, 
want, als de twee zinnen twee verschillende vragen zjjn, dan 
is de eerste vraag zeer onduidelijk; vormen ze te zamen één 
vraag, dan is de eerste zin overbodig. Hl ij k baar wenBcht de vrager 
de practijk te toetsen aan de bestaande N ederlandsebe wetgeving, 
Spreker gaf een overzicht hoe de verrekening in de practijk 
geschiedt en las het artikel van het B. W. voor, dat hierop van 

toopassing is, art. 1646. Duidelijk is daarin aangegeven dat alleen 
op schriftelijke lastgeving bijbetaling kan geschieden de moraal 
is dus: zonder schrift geen geld. Aan dit artikel heeft de rechter 
steeds vastgehouden bij voorkomendo geschillen, en geen getuigon-
bew ijs of eedsoplegging bij mondelinge overeenkomst werd toe
gelaten. 

Hot antwoord dus op dc tweede van do gestelde vragen is: 
„Zoo de architect eon verrekeningsstaat opmaakt van meer of 

minder werk, dat niet schriftelijk was goedgekeurd door den 
principaal, behoeft doze niet te betalen." 

Het laatsto gedeelte van dan tweeden zin ,.zoodat do aannemer 
langs civielrechtclyken weĝ  zyn recht moet verkrygeu, kan ver
vallen, daar het niet denkbaar is dat men door een procedure 
rechten zal verkrijgen in stryd met de wet. 

Anders wordt do zaak als in het bestek is opgenomen dat ook 
do architect seh rilt el ijk meer werk mag opdragen. Door do onder-
tcokening van het bestek is de aanhesteder gebonden aan deze 
bepaling cn doet hij gedeeltelijk afstand van art. 1646 B. \V., wat 
geoorloofd is. Voor den aannemer is zulk eeu bestek zeer voilig. 
Bestaat die bepaling niet, en betaalt de principaal niet het meerdere 
werk, door den architect opgegeven, dan is de uannemCY het kind 
van de rekening, want een procedure om dc schade op den archi
tect te verhalen, zou oen zeer twyfeluchtige kaus van slagen 
hebben. De rechter zou zeggen tot den aannemor: gy hadt moeten 
onderzoeken of de architect dat recht van opdracht werkelyk bezat. 

Wat hier gesproken is van meer werk, geldt ook veor minder 
werk, daar art. 1646 ook spreekt van veranderingen. Duidelyk 
blykt dat verandering in de wetgeving op het punt vnn verhou
ding tusschen besteder, architect en aannemer hoog noodig is; 
spreker zou daarom trachten eenige besteksartikelen te ontwerpen, 
die do rechten cn verplichtingen der partyen beter waarborgen, 
welk voornemen door de Vergadering met applaus begroet werd/. 

Aan hot debat werd door verscheidene leden deelgenomen, en 
het was op sommige punten zeer vruchtbaar, hetgeen Mr. Limburg 
do verklaring ontlokte dat het goed zou zyn als ook lecken aan 
de rechtspraak deel hadden 

De Voorzitter dankte namens de Vergadering Mr. Limburg voor 
do welwillendheid, waarmede hij de taak op zich had genomen 
en voor do heldere en zuukryke wyze waarop hy die ten einde 
had gebracht; hy hoopte dat het niet dc laatste maal zou zyn 
dat hy spreker in do vergadering zag. 

Door den heer Bauer was een keurige collectie photographieën 
uit Italië ter heBchikking gesteld, die door dc aan ue/igen met 
belangstelling werden bezichtigd. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING. 
A F I P K K U N I . 's-GllAVKMI.MiE. 

Vergadering van Zaterdag 9 Januari 1897. 

Vóór hot openen van de vergadering vroeg de heer A P. v. d. 
Brugge het woord eu reikte den President een hamer ovor, als 
geschenk aan de Vereeniging, met den wenscb dut dit voorwerp 
tal van jaren dienst mogo doen. In dank werd de hamer aan
genomen, waarna de vergadering geopend werd en de Voorzitter 
allen bij den aanvang van 181)7 welkom heette; hy wekte dc leden 
tot krachtige medewerking op. 

Na het afdoen van eenige huishoudelijke zaken, werd overgegaan 
tot verkiezing van vier nieuwe leden in het bestuur. 

De nict-herkiesbare werden vervangen door de heeren Th. J . 
Timmer en A . P. v. d. Bruggo cn dc ovorigen herkozen. 

Vervolgens word het huishoudelijk reglement herzien en de 
ontwerp-begrooting van 1897 behandeld. 

Vorder werd een commissie van drie leden bonoemd tot onder
zoek eener aanbieding van een lcvcnsverzekering-maatschappy 
voor het verzekeren van loden der Technische Vakvereeniging 
tegen de geldelijke gevolgen van overlyden of invaliditeit. 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP TE ' s -GRAVENHAGE. 
Vergadering van Vrijdag 15 Januari 1897. 

Dc voorzitter opent de vergadering, laat de notulen voorlezen 
en doet mededeeling van de oprichting eener vakgroep, als 
architectenbond. 

Tot lid worden geballoteerd de heeren J . Visser en I. H . 
'I'e e e wisse, en met algemeene stemmen aangenomen. 

De heer H . P. Sc n el te ma. die bij de oprichting van bet Ge
nootschap ook deel uitmaakte van hot voorloopig bestuur, wordt 
thans gekozen als definitief bestuurslid. 

Hierna hield de rechtsgeleerde beer Mr. Limburg zyne verhan
deling over het Burenrecht. In eene aangename causerie wist de 
bcguafde spreker zyn gehoor een paar uren, voor dit overigens 
droge onderwerp, do grootste belangstelling in te boezemen. 

/eer duidelijk en voor de bouwkundige toehoorders begrijpelijk, 
besprak hij achtereenvolgens het eigendomsrecht met zyn beper
kende bepalingen in de wet en de hierover beerschende meeningeu; 
het burenrecht in het algemeen met de hierop betrekking neb
bende Provinciale en Gemeente-verorderingen, waarna hy de 
rechten op gemeenschappelijke muren tusschen naburige erven, 
en die op hot hebben van liebt en uitzicht in details behandelde. 
De hierop betrekking hebbende artikelen van het Burgerl. Wetb. 
werden in druk onder de toehoorders verspreid, en met genomen 
beslissingen der rechterlijke macht en voorbeelden uit de practijk 
toegelicht. 

Een luid applaus der Vergadering gaf blyk van instemming mot 

de in fraaie woordon gouito dankbetuiging van don Voorzitter 
voor do even loorzame als interessante bijdrage van don spreker 
voor deze vorgadoring. 

Na oeno kunstbeschouwing van architectonische plaatwerken, 
door den Voorzitter verstrekt, werd do 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 . 
AMSTERDAM. DO Commissie voor het afnemen van het examen 

van bouwkundig opzichter, vanwege do Maatschappy tot bevorde
ring der Bouwkunst, bestaat uit do heeren: 

C. Muysken, architect-ingenieur, voorzitter; A . C. Blevs, bouw
meester; K. van Dam, leeraar in de wiskunde; D. A. \ . Marga-
dant, architect by do Hollandsche IJzeren Snoorweg-maatschappy ; 
L. J . Rynink, hoofd-opzichter by de afdool ing Publieke Werken 
der gemeente Amsterdam: A. Salm GBzn.,architect; Jan Springer, 
architect: c. T. .1. Louis Rieber, bouwkundig-ingenieur, secretaris. 

De camlidaten worden uitgenoodigd zich vóór den 15n Februari 
1897 schriftelyk aan te melden by den Secretaris der Maatschappy 
tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, 
alwaar het Programma van eischen voor het examen, bevattende 
tevens de voorwaarden om tot het examen te worden toegelaten, 
kosteloos verkrijgbaar is. 

— Naar aanleiding van verwyten, gericht tot de aannemers van 
het nieuwe nostkantoor, als zouden zy het hunne hebben gedaan 
om de werkloosheid daar ter stede te vergrooten, deelen die aan
nemers, de heeren D. Cerlyn & Zn. on A . J . de Haan, het vol
gende mede: 

„De steenhouwersveroeniging Eendracht maakt Macht, afdeeling 
Amsterdam, neemt de vryheid om ons, de aannemers van don 
bouw van het post- en telegraafkantoor alhier, alsook dc directie 
van dien bouw, openlijk te verwyten, tot de werkloosheid hier ter 
stede mede te werken. 

„Die Vereeniging vergeet echter, dat de bandeloosheid ouder 
onze steenhouwers, hun drankmisbruik cn hun tydsverzuim dezen 
zomer zoo verregaand zyn geweest, dat ons dit feitelyk heeft 
verhinderd om, zooals ons voornemen was, nog in IS'Mi het ge
bouw onder dc kap te brongen. 

„Niettegenstaande er reeds hoo? loou werd betaald, eischte 
men onder bedreiging van werkstaking ecu nog hooger loon, ou 
toen werd besloten (zeer noodc inderdaad) het werk af te dekken, 
dezen winter het ontbrekend ateenhouwwerk af te werken en 
troon drankmisbruik, tydsverzuim ui' bandeloosheid verder toe te 
laten; dientengevolge werken er nu in onze steenhouwerij iuplaats 
van gemiddeld 35 a 40 man, zooals dezen zomer het geval was, 
67 steenhouwers. 

„Dank zij het gedray der steenhouwers, belioorcn echter vele 
timmerlieden, metselaars cn opperlieden tot do werkloozon, die, 
ware het gebouw onder de kap gebracht, by ons werk hadden 
kunnen vinden." ' / 

RoTTEiut.ui. Do heer .Tan (Üddiug alhier is door de afdeeling 
Beeldende Kunsten van het Esthetisch Genootschap bekroond voor 
zyn ontwerp vau een titelblad voor de programma's ten behoeve 
der byeenkumstcn, die gewoonlijk iu het nat worden gehouden. 

Reeds vroeger werd de heer Alex van Maasdijk bekroond voor 
zyn ontwerp der programma's voor de groote uitvoeringen van
wege dat genootschap to geven. 

DEVENTER. In do „Koninklijke Tupytfubriek* zyn tweo groote 
Smvma-t.ipytcn gemaakt voor het slot te Neuwicd. 

Öe versiering vertoont gestyliseerde onderdeden van de wapons 
van Orunje-Nassau eu Wied: de leeuw, de pauw, de pijlbundel, 
pauweveeren enz. De groote boekfiguren, leeuw en pauw, en de 
galons van gostyliseerdo pauweveeren langs rand en boekfiguren 
zyn in goudtinten, terwyl bot fond van liet binnenwerk en van 
den rand iu kleur-op-kleur is geornementcerd De grondkleur van 
het eerste tapyt, deel uitmakende van de geschenken, die aau 
prins en prinses von Wied in 189G door ecu aantal Nederlanders 
by hun zilveren bruiloftsfeest werdon aangeboden, is vurig, diep 
Oostcrsch rood, waarvoor de fabriek oen party extra-fijne cochenille 
machtig werd Het tweede heeft wit tot grondtint, mot zachtgrys 
voor de ornamentatie kleur-op-kleur en goudtinten voor de overige 
versiering. 

Do decoratie werd door den sedert overleden teekeuaar E Jansen 
Vredenburg ontworpen. 

P E R S O N A L I A . 
— De hoeren J . A. Blok, J . Smits Az. en N. A. Sizoo zyn door 

dun Minister van Waterstaat tot buitengewoon opzichter benoemd; 
de eerste hy den bouw van een uitwatcriugsluis aan den beneden-
mond van het kanaal 's-llertogcnbosch—Drongclen eu den beide 
laatsten bij het maken van een schut- eu keersluis in de Dieze 
bij 's-Hertogenbosch. 

— By de Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
zyn benoemd tot opzichter 8o kl. , do adspirant-opzichters C . BOB 
en A. Maass. 

— De hoer Ovoriug, opzichter der Staatsspoorwegen te Heerlen, 
is benoemd tot hoofdopzichter bij do Neder).-lndischo Spoorweg
maatschappij te Semarang. 

— Dc hoer A . J . Vredovold te Itreeht is door den Min. van 
Binnen!, /aken benoemd tot tijdelijk op/.ichter-teekonaar bij den 
bouw van een laboratorium voor organische chemio te Leiden. 

— Met ingang van 1 Februari e. k. zal bij den dienst van 
tractie en materieel van do Maatschappy tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen optreden uls chef van de 2e afdeeling de hoer 
H. J. Achenbach, ingenieur der tractio te Utrecht, die als zoo
danig zal worden vervangen door den tegen woord igen ingenieur 
der tractie te Tilburg, den heer ft. van Egmond In de plaats van 
laatstgenoemden zal de heer M . H . C Kramers, adjunct-ingenieur, 
belast worden mot de waarnoming der betrekking van ingenieur 
der tractio te Tilburg, terwyl aan het hoofd der 8c afdeeling aan 
het Centraalbureau te Utrecht tot waarnemend afdeelingchef is 
benoemd de heer Y . C. Gatsonides, thans adjunct-ingenieur. 

— Dc heer A. van don Brandelor, adjunct-inspecteur by de 
Staatsspoorwegen te Breda, zal, op zyn verzoek, uit die betrekking 
ontslagen wordon. 

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 tookenaar voor don bouw der tentoonstelling 

te Dordrecht. Salaris /' 100 per maand. Adres Bureau tentoonst, 
Dordrecht. 

— 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 , bekend met 
yzerconstructies, by don dienst dor publ. werken, afd. „Haven-
werkon"to Amsterdam. Salaris /"100 's maauds Adres vóór 24 
Jan. by den adsistent-ing. Do Graaf, bureau havouwerken, op den 
kop der Handelskade. 

— T e c h n i s c h r o i z i g e r , aan een ingenieursbureau. Kennis 
van houtbowerkingsmaehines strekt tot aanbev. Adres lettor 
A. O. E., Algem. Adv. bur. Nygh en van Ditmar, Botterdam. 

— C h e f - M a c h i n i s t aan eene groote suikerfabriek. Adres 
no. 1140, Bureau X. Rott. Cu 

— T e e k e n a a r aan eene meubelfabriek Adres lett. H, D., 
Advort.-Bur. R O l ' M A & Co., Heerengracht, 22ü, Amsterdam. 

— B e k w a m e t e e k e n u a r s aan cene fabriek van ijzercon-
structiën, bekend met kap- en brugwerken. Adres lett. F . V . , 
Centraal Advert.-Bur. Gebr. Bclinfante, Wagenstraat, 102, 'sGra-
venhaire. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen worden ten eetitVi van heeren geabonueerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich melde toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

- E e n b o u w k u n d i g o p z i c h t e r zoekt door beëindiging 
der werkzaamheden plaatsing. Adres onder no. 23 Bureau dezes. 

— 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 vraagt tegen 
1 Februari plaatsing. Adres onder no. 24 Bureau dezes. 

V R A G E N B I ' 8. 
V R A A G * Waaruit bestaat de samenstelling van dc specie voor 

een hectograaf. 

ANTWOORD I. Een goede samenstelling is : 50 gram beste gelatine, 
300 gram zuivere glycerine en 10O gram water. Als de gelatine 
hy zachte warmte in het water is opgelost, wordt do glycerine 
toegevoegd eu alles goed gemengd. 

Belletjes eu stofjes op de gesmolten massa dryvende, worden 
met een vel papier voorzichtig afgestreken. 

Dc toevoeging van een of ander bederfwerend middel, zoouls 
chininesulfaat of thymol is wonschelyk om het schimmelen en 
vloeibaar worden der massa te voorkomen. B. 

ANTWOORD Jl. Eeno samenstelling door my reeds vcol gebruikt 
bestaat uit: 100 gram gclutinc, 400 gram glycerine, eu 200gram 
water; 

eene andere, ook zeer geschikt, is: 100 gram gelatine, 175 gram 
glycerine, 375 gram water, en 50 gram kaoliue. 

Men lost de gelatine iu het bjj na kokend water op, en voegt er 
de glycerine (c. q. kaoline- by. De gezamenlijke massa moet goed 
heet zyn, doch mag niet koken. 

Men giet haar dan in eeu platten zinken bak, goed horizontaal 
geplaatst, schuimt de oppervlakte zorgvuldig af, om alle stofdeelen 
en luchtblaasjes te verwijderen en na af koeling en nadat de gepre
pareerde massa met eene spons met koud wuter is afgowasschen, 
is de hectograaf gereed 

De kaoliue is alleen dienstig om de specie ondoorschijnend te 
maken. 

Behalve de op bovenomschreven of' andere wyze geprepareerde 
specie bestaat er sedert eenigeu tyd eene soort geprepareerd linnen, 
dat iu de plaats van do genoemde specie gebruikt wordt. 

Het al of niet doeltreffende van dat liunen is mij onbekend, 
maar naar een prospectus te oordeelen biedt het veel voordeelen 
aan. Het draagt den naam van Schapirograaf-linuen, wordt ver
vaardigd bij de heeren llurrwitz en Co. te Berlijn en is iu verschil
lende afmetingeu verkrjjgbaar hy Willem Luyckx, Overtoom 10!) 
te Amsterdam. 

De voor het hectografisch schrift te gebruikon inktsoort wordt 
vervaardigd uit: 1 gram aniline (violet), 1 gram alcohol, 7 gram 
water. 

M a a s t r i c h t . J . E. Hoi'BKN. 



A D V E R T E N T I È N . 

Maatsch^pij tot Exploitatie var 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op D i n a d a g den Sn F e b r u a r i 

1897, des namiddags ten X ure (locale 
tijd), aan het Centraalhureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
Tan: 

B E S T E K No. 721. 
H e t TC i jz ige n v a n het hoofd

gebouw, het verp laatnen 
en wi jz igen v a n de goe
d e r e n l o o d » , het u i t b r e i 
den v a n de verhoogde Ion
en laadplaat)) en eenige 
d iverse w e r k e n op het 
s ta t ion A S S D S . 

Begrootinjc f 09OO. 
De besteding geschiedt volgens § 41 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 11 den Januari 

1897 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur J . W. 
K L E R K DE REUS, te Zwolle en is 
op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) ter bekomen, tegen 
betaling van ft.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Central. Iburenn (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zaïgeschie-
den den 25sten Januari 1897 ten 11 ure 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

UTRECHT , den 8«ten Januari 1897. 

Openbare 

AANBESTEDING. 
De COMMISSIE V A N B E H E E R 

over den Straatweg van Rotterdam naar 
Gouda is voornemens op Waemilag 
99 Januari Ê8B9, des voormiddags 
te halftwaalf uren, te MOORDRECHT 
op het Gemeentehuis, in het openbaar, 
bij enkele inschrijving a a n te be
steden : 

H e t d r i e j a r i g o n d e r h o n d v a n 
d i e n S t r a a t w e g n e t de 
nood ige l e v e r a n t f ë n , 
over het t i j d v a k Ingegaan 
1 J a n n a r i 1897 en e i n d i 
gende 31 D e c e m b e r 1899. 

Het bestek ligt van 14 Januari 1897 
af ter lezing op de Secretarieën der 
gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk 
a/d. Usel en Capelle a/d. Usel, van 
des msrgens 9 tot des middags 2 uren 
en is op franco aanvrage tegen betaling 
van i 0.25 verkrijgbaar op de Secretarie 
der gemeente Moordrecht, terwijl in
lichtingen te bekomen ziin bij den 
Opzichter A. G E L D E R B L O M te Nieu
werkerk a/d. Usel. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN W E T H O U 

DERS DER Gemeente ARNHEM, 
zullen r.alertlaa 99 Januari 
ÉSB9, 's voormiddags 11 ' / i uur, in bet 
openbaar, ten Gemeentehuize aan
besteden : 

BESTEK N». 2. 
D e l e v e r i n g f ranco A r n h e m 

v a n II IO II . T r o t t o i r 
b a n d e n v a n hards teen . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbesteding, van 
10—12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Kadestraat; bestek met 
gezegeld inschrijringsbiljet en 1 teeke
ning a ƒ 0.75 verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken ten Gemeen
tehuize. 

STOOMTIMMER-

HOUTWOL-FABRIEK 
D U K E R M A N & B D I J Z E R D . B r e d a 

SPECIALITEIT in ver p laatsbare 
H o n t e n w o o n h u i z e n , Direc 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 s . 

Assurantie Maatschappij 

Brandschade t e g e n 

De NEDERLANDEN van 1845. 

's-Gravenhage. Hrramtrin, hoek 
Prinsestraat — Zutpben—Amsterdam, 
Sophiaplein—Rotterdam, Zuidblaak 50— 
Breda, Prinsenkade. 

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

Prijsvraag. 
De Vereeniging: „BOUWKUNDE 

en NIJVERHEID" te H a r l i n g e n 
schrijft een prijsvraag uit voor het 
ontwerp van een gebouw voor eene 
Bad- en Zweminrichting, waarvan pro
gramma en situatie-teekening op franco 
aanvrage grat is verkrijgbaar is bij 
den Secreiaris dier Vereeniging D. 
MONSMA te HARLINGEN. 

«-

BECKER & BUDDIHGH. 
A.nilioiri. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K M E E T . 
KN ANDERE 

I K S T B I M E N T E W , 

CT INGENIEURS, ARCHITECT E N , 

LANDMETERS, T E E K E N A A R S , ent 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

VA1\ WIJNGAARDEN!]11. 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

TIMMERWERKEN IN DIVERSE HOUTSOORTEN. 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond-betimmeringen. 

H O U T E N G E B O U W E N als: Villa's, Tuinhuizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Deuren, Hamen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportart ike len e i art ikelen voor Huishoudelijk gebraik. 
SPECIALE INRICHTING 

Ter drukkerij der Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32 S T C J A A R G A N G . N*. 4. Z A T E R D A G , 23 Januari 1897. 

REUACTEUR 1 F. \V. VAX GENDT JGs. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, V Grmenkag*. 
Advertentiün van I tot 6 regels ƒ1,30, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor elke regel meer f 0.20. Groote leners worden berekend naar 
plaatsruimte, afzonderlijke nummers met plaat / 0.25. zonder plaat /0.15. 

Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f voor België, 
bij vooruitbetaling / O.50, voor de overige landen der Postunie, met 
inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruitbetaling / 7.50. 

Z O N D E R L I N G . 

In ons vorig nummer vonden eenige beschouwingen 
over de Openbare Werken van Amsterdam een plaats 
In die beschouwingen werd het ongunstig oordeel, dat 
in den laatsten tijd over verschillende gemeentege
bouwen als kunstproducten werd geveld, beaamd, en 
werd als oorzaak van veel, dat onbevredigend is, het 
ontbreken van een architect, die voor de esthetische 
belangen der gemeente te waken heeft, genoemd. 

Het heeft den schijn alsof het gemeentebestuur nu 
ook begint in te zien dat het, al heeft het geen bouw
meester in vasten dienst, toch op den duur zonder 
architect niet langer kan werken. Zoo werd de heer 
Berlage met den beursbouw belast en thans lezen wij 
in de bladen „dat B. en W . voor eenigen tijd aan 
den architect Poggenbeek hebben opgedragen plannen 
te ontwerpen voor een chirurgische kliniek van het 
Rinnen-gasthuis, waarvan de bouwkosten worden ge
schat op /*318,370." 

Verdient het zeker toejuiching dat het gemeente
bestuur dus blijk geeft van niet langer op den sedert 
twee jaar ingeslagen weg, die tot volslagen kunst-
loosheid leidde, te willen voortgaan, er moeten ernstige 
bedenkingen rijzen tegen de thans gevolgde methode 
om zich de medewerking van architecten te verzekeren. 

Deze bedenkingen, wij willen dit aanstonds op den 
voorgrond stellen, gelden geenszins de personen van 
de heeren Herlage en Poggenbeek; op hen zijn ten 
volle de woorden van toepassing, die Shakespeare in 
zijn „Julius Caesar'1 Antonius in den mond legt: 

„l'or, Brutus is au honourable man: 
So arc thev all, all honourable nun". 

De bedenkingen gelden slechts de wijze, waarop 
deze heeren benoemd werden. 

Ken gemeentebestuur is opgedragen om te waken 
voor de belangen der burgers, aan wier hoofd het 

staat. Een onderdeel, en niet het minst belangrijke 
zeker van die taak, is dc zorg voor de openbare werken, 
in het belang der gezamenlijke belastingbetalenden 
ondernomen. Wat een gemeente voor den openbaren 
dienst sticht, moet meer dan wat door particulieren 
tot stand gebracht wordt, aan de strengste en meest 
uiteenloopende eischen beantwoorden. Uie eischen zijn 
voor de gebouwen b.v. doeltreffendheid , minkostbaar-
heid, soliditeit en soms ook, zij het dan ook niet altijd, 
waardige schoonheid. 

Natuurlijk kan het gemeentebestuur zelf er niet over 
oordeelen, hoe een bouwwerk moet wezen om aan die 
eischen te voldoen. Daarvoor heeft het de hulp van 
technici noodig; er is dan ook geen gemeente van 
eenig belang of zij heeft een grooter of kleiner getal 
van technici in vasten dienst. Rij hun aanstelling moeten 
deze technici een plechtigen eed afleggen, dat zij steeds 
naar hun beste weten uitsluitend het belang der ge
meente zullen behartigen. 

Tot het benoemen dezer technische ambtenaren zijn 
de gemeentebesturen echter niet door de wet verplicht. 
Het beginsel van de autonomie der gemeenten, waar
van de tegenwoordig nog steeds van kracht zijnde wet 
uitgaat, is oorzaak geweest dat de plaatselijke be
sturen geheel vrij worden gelaten of en zoo j a , hoe
veel technische ambtenaren zij willen aanstellen. Meenen 
zij het geheel zonder deze hulp af te kunnen, dan 
moeten zij dit maar zelf weten. 

De kiezers voor den gemeenteraad worden geacht 
het in hun macht te hebben om door de wijze, waarop 
zij hun kiesrecht uitoefenen, de regeling van het mee-
rendeel der plaatselijke aangelegenheden, waaronder 
ook de dienst der openbare werken behoort, zoo te 
doen plaats vinden als zij het meest geschikt oordeelen. 
Maar in de practijk bekommeren de kiezers zich weinig 
of niet om dergelijke onderdeelen. Slechts uiterst zelden 
is het ergens voorgekomen dat de leus, waaronder 
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de kiezers ter stembus opgingen , met den technischen 
dienst in verband stond. E n zoo zijn feitelijk de ge 
meentebesturen, wat dit onderdeel van hun zorg betreft, 
volkomen vrij. 

Wel uit soms, vooral in de grootere steden, de 
critiek zich. Maar dat er van de dagbladartikelen, zoo 
geschreven, zoo vergeten, ooit veel notitie zou zijn 
genomen, is ons niet gebleken. 

Nu zien wij het Amsterdamsch gemeentebestuur tot 
tweemaal toe, bij gebrek aan cen eigen ambtenaar, 
de technische hulp van particuliere architecten inroepen. 
Eormecl is daar niets tegen te zeggen. 

Doch de wijze, waarop men zich van die hulp ver
zekert, is niet boven bedenking verheven. De Gemeente 
heeft, en dat is wel haar eerste en voornaamste zorg, 
te waken voor de rechtvaardige en gelijkelijke behar
tiging der belangen van hare gezamenlijke belasting
betalende , ja zelfs niet-belastingbetaknde ingezetenen. 
De zorg daarvoor kan medebrengen dat zij, voor de tot
standbrenging van eenig werk van openbaar nut, de 
medewerking van een particulier architect noodig oor
deelt , hetzij omdat zij haar technisch personeel daar 
niet berekend voor acht, hetzij omdat andere over
wegingen den doorslag geven. 

Maar tot wien zich nu te wenden? Tot den be-
kwaamsten natuurlijk. Voor een gemeentebestuur is 
het echter onmogelijk uit te maken wie de geschikte 
persoon zal zijn. Vooral in een groote stad zijn dikwijls 
tal van technici aanwezig, die allen in de termen 
vallen om voor een opdracht van gemeentewege in 
aanmerking te komen. Zal nu het stedelijk bestuur 
den rechten weg bewandelen, dan stelt het alle tech
nici, in zijn gebied woonachtig, in de gelegenheid 
mede te dingen ter verkrijging van de opdracht. Een 
prijsvraag wordt dus uitgeschreven, cen deskundige 
jury benoemd, en deze, uit onpartijdige mannen be
staande . beslist wie de uitverkorene zal wezen. 

Wordt deze weg gevolgd, dan handelt men correct 
en kan van geen enkele zijde eenige aanmerking ge
maakt worden. 

Doch wat zagen wij te Amsterdam geschieden? Het 
is goed dit nog eens in herinnering te brengen. 

Beginnen wij niet de Beurs en herhalen wij, als 
Shakespeare, doch met een kleinen variant: 

„And Bcrlage is au honourable man", 

om nogmaals te doen uitkomen, dat wij niet tegen 
personen willen agecren. 

Die beurs, zij heeft een lange, lange geschiedenis, 
ook al is er nog geen paal voor geslagen. Die ge
schiedenis , zij het dan ook in haar hoofdtrekken, hier 
nog eens te gaan weergeven, zou ons te ver voeren. 
Voor ons doel is het voldoende om aan de prijsvraag 
van 1884 en 1885 te herinneren. Over die prijsvraag 
is indertijd heel wat geschreven en gewreven. Zij is 
vaak, ook in technische kringen, zeer ongunstig be
oordeeld. Wij willen hier niet nagaan of en in hoe
verre de terreinquestie hier met de eigenlijke prijs
vraag is verward. Wij mogen echter constateeren dat, 
al waren er op de inrichting van de prijsvraag enkele 
aanmerkingen te maken, toch het toenmalig gemeente
bestuur den juisten en correcten weg heeft gevolgd. 

Men wilde een groot openbaar gebouw stichten, 
voor het maken waarvan men het bestaande tech
nische personeel niet berekend achtte. Daarom riep 
men hulp van elders in; over de geheele wereld liet 
men zijn roepstem klinken. Misschien had men beter 
gedaan den kring toen nauwer te trekken, en zou 
het resultaat in dit geval meer aan dt verwachting 
beantwoord hebben. Dit is evenwel een bedenking, 

die niets te kort doet aan de juistheid van het toen 
gevolgde systeem. 

De jury deed haar uitspraak en de uitgeloofde, 
inderdaad behoorlijke belooningen werden toegekend. 
Wanneer de beurs kort daarna niet volgens het be
kroonde plan werd gebouwd, dan is dit te wijten 
geweest aan allerlei oorzaken, die te zeer bekend 
zijn, dan dat wij daar nogmaals over zouden behoe
ven uit te weiden. Van zekere zijde heeft men het 
wel indertijd pogen voor te stellen, alsof het niet 
uitvoeren van het bekroonde plan door de prijsuit-
schrijving veroorzaakt is geworden, en men heeft 
daarbij nadruk gelegd op de enorme kostbaarheid 
van het bekroonde ontwerp, doch daartegenover 
mag gesteld worden, dat de vervaardiger van dat 
project nooit naar een goedkooper plan gevraagd is. 
Dat een prijsvraag voor een groot openbaar gebouw 
tot geen resultaat zou leiden, is door die van 1884/5 
dan ook niet bewezen; het tegendeel wordt aangetoond 
door tallooze werken in het buitenland, die de vruchten 
van prijsvragen zijn. 

De geheele beursquestie scheen in 1894 beëindigd, 
toen aan cen raadscommissie werd opgedragen te on
derzoeken of de bestaande beurs kon worden verbouwd. 
Natuurlijk kon deze commissie niet zelf dat onderzoek 
instellen en zoo werd haar, zooals ook correct was, 
de destijds nog bestaande gemeente-architect als tech
nisch adviseur toegevoegd. Kort daarna werd die 
ambtenaar verwijderd, nadat hij een verbouwingsplan, 
waarrfiede dc commissie het eens was, had opgemaakt. 

1 Iet kan ons doel niet zijn hier nogmaals te gaan 
onderzoeken door welke invloeden dit plan, eens zoo 
geprezen, later werd afgekeurd. Vast staat, dat in het 
laatst van 1895 een verbouwing van de bestaande 
beurs door de commissie werd verworpen, en dat zij 
aan den bouw eener nieuwe, doch met zooveel mo
gelijk behoud van het verbouwingsplan, de voorkeur gaf. 

Tot zoover is er op de handelingen van het gemeen
tebestuur geen aanmerking te maken; doch nu wordt 
het anders Correct zou het geweest zijn , indien de 
commissie, — eenmaal haar besluit tot het aanbevelen 
van een nieuwe beurs, zij het dan ook op een be
paalde wijze, genomen hebbende, — dit besluit in het 
openbaar aan den Raad had medegedeeld, aan dat 
lichaam in overweging gevende om, zoo het plek en 
plan sanctionneerde, een prijsvraag voor den bouw uit 
te schrijven. D t er, nu de plattegrond in zijn hoofd
trekken was vastgesteld, goede en bruikbare ontwerpen 
zouden zijn ingekomen, kan veilig worden aangenomen. 
Een zelfde systeem, voor den bouw van het raad
huis te Glasgow toegepast, heeft indertijd een uit
muntend resultaat gehad. 

Maar wat geschiedde? Burgemeester en Wethouders 
(officieel bleek dit pas veel later) wezen den architect 
Berlage aan, om het nieuwe plan voor de commissie 
te maken. Hoe kwamen zij tot die keuze? Het motiel 
daarvoor is nimmer wereldkundig gemaakt. Waar
schijnlijk is het echter, dat zij vooraf zich van de 
meening van den Raad in geheime zitting vergewist 
hebben. Doch het geheim dier zittingen blijft zoo goed 
bewaard, dat daardoor wel altijd het gewenschte licht 
zal worden verduisterd. 

Courantenberichten vermeldden het eerst, doch slechts 
vaag en in weinig woorden wat gebeurd was. Geheim
zinnig werd de zaak verder behandeld en eindelijk-
werd , ondanks hevige oppositie, het zoo in het ver
borgene uitgebroede plan doorgedreven. 

Is het wonder dat een dergelijke wijze van handelen 
aanleiding geeft tot allerlei vermoedens ? Is het wonder 
dat vele Amsterdamsche technici hier aan een voor 

hen stuitende bevoorrechting denken? Een werk van 
anderhalf millioen valt een architect maar zelden te 
beurt, en moge ook misschien de Gemeente zich, bij 
de betaling, niet juist aan de onder architecten ge
bruikelijke honorariumtabel houden, het te ontvangen 
loon zal toch zeker groot genoeg zijn om tal van 
bouwkunstenaars te doen watertanden, en hen te doen 
wenschen, dat er een prijsvraag ware uitgeschreven, 
met niets dan de uitvoering tot belooning. 

Als motiveering van de keuze hebben sommigen 
meenen te moeten denken aan het feit, dat in 1884/5 
Sanders & Berlage met hun beursontwerp onder de 
bekroonden behoorden. Maar bedriegen wij ons niet, 
dan kwam dit project pas in de 4e of 5e plaats in 
aanmerking. Sedert zijn de vennooten uiteen gsgaan 
en blijft het dus moeilijk, ieders aandeel aan het 
toen geleverde te bepalen. Doch, en dit schijnt ons 
een zeer gegronde bedenking, er bestaat geen de 
minste zekerheid dat Berlage, in 1885 met den 4en 
prijs bedacht, in 1896, ware een prijsvraag uitge
schreven , met den palm zou zijn gaan strijken. Men 
denke aan Ludwig Bohnstedt, die in 1873 den eersten 
prijs voor het Duitsche Rijksdaggebouw won, en 
bij den tweedjn wedstrijd zelfs voor geen bekroning 
in aanmerking kwam. 

Sinds 1885 zijn er zoovele talentvolle jongere ar
chitecten opgestaan, dat het billijk en voor de Ge
meente zeker voordeelig geweest zou zijn, hun een 
kans te gunnen. Hoe menig talent in het buitenland 
is niet pas door een prijsvraag aan het licht gekomen? 
Om een voorbeeld uit velen te nemen, wijzen wij op 
Charles Gamier, die, zonder den opera-wedstrijd, de 
architect eener onbeduidende provinciestad zou zijn 
gebleven. 

Ook de Amsterdamsche gasthuizen hebben hunne 
geschiedenis, die opklimt tot in den duisteren nacht der 
middeneeuwen. Belangrijk als die geschiedenis wel
licht is, zullen wij er toch over zwijgen. Die ge
schiedenis geeft de verklaring van het min of meer 
zelfstandig beheer, dat door de tegenwoordige com
missie , de opvolgster der aloude Regenten, over de 
inrichtingen gevoerd wordt. Die zelfstandigheid heeft 
eigenaardige gevolgen gehad. Een daarvan was dit, 
dat de commissie zich de weelde veroorloofde er een 
architect op na te houden. Die bouwmeester was tevens 
een der adjuncten van den vroegeren stads-architect. 
Daardoor ontstond een scheeve toestand; in het laatst 
van 1894, toen de „beruchte Overschrijding" van de 
bouwkosten, waarop het Wilhelmina-gasthuisgeraamd 
was , nog weer eens in de dagbladen ter sprake kwam, 
is over dien toestand eenig licht opgegaan. Er bleek 
toen, dat het maken van de plannen voor die nieuwe 
stichting in 1886 geschied was door den toenmaligen 
gasthuis-architect, die in 1891 als assistent-architect 
der gemeente optrad. en nog thans als zoodanig fun
geert. De architect der gasthuis-commissie moest na
tuurlijk de orders, die deze hem gaf, opvolgen. Kn 
daar die commissie er in de eerste plaats naar streefde 
om een zoo uitstekend mogelijk ingericht ziekenhuis 
te verkrijgen, terwijl financieele overwegingen, waar 
de gemeente den bouw bekostigde, voor de commissie 
geen gewicht in de schaal legden, moest overschrijding 
van de oorspronkelijke raming wel van zelf volgen. 

Bij de behandeling van de voordracht betreffende 
liet tekort van het Wilhelmina-gasthuis in den Raad 
zeide de voorzitter, dat hij wel wist wie de schuldige 
was, doch daar er geen naam genoemd werd, bleef men 

• in duister rondtasten. Tot tweemaal toe werd een voor-
• stel gedaan om een raadscommissie met een onder
zoek naar de gasthuis-zaak te belasten, doch de ver

gadering verwierp dit telkens, ofschoon toch hier alle 
licht gewenscht zou geweest zijn. 

In dienzelfden tijd, het laatst van 1894, meenden 
dan ook de polemiseerende dagbladschrijvers den ge
meente-architect als den bedoelden schuldige te moeten 
aanwijzen, en zij zagen in diens ontslag de gerechte 
straf voor zijn euveldaad. De heer Weissman berustte 
daar niet in, doch verzocht per adres den Raad een 
onderzoek te willen doen instellen, opdat hij ontheven 
mocht worden van een verdenking, die ten onrechte 
op hem rustte, en die alleen door de openbaarmaking 
van den uitslag van zoodanig onderzoek kon wegge
nomen worden. 

De Raad nam dit adres in behandeling, doch het 
onderzoek geschiedde niet, omdat men blijkbaar be
vreesd was in een wespennest te geraken. Alleen 
constateerde de voorzitter dat de gasthuiszaak met 
het ontslag van den architect in geen verband stond. 

Wij schreven destijds: „ N u de oud-gemeente-archi
tect zelf om een onderzoek vroeg. geeft het te denken 
dat de Raad daarin niet treden wilde. Aan de vele 
en zeer zonderlinge geruchten omtrent den gasthuis-
bouw in omloop, zal nu voorloopig wel geen einde 
komen en de burgerij zal in den eersten tijd wel in 
het onzekere blijven, hoe haar een half millioen uit 
den zak werd geklopt. Zij heeft nu ten minste de 
zekerheid, dat de heer Weissman daaraan niet heeft 
medegedaan". 

Maar, hoeveel duisters er ook in de zaak viel waar 
te nemen, dat was toch wel helder, dat de groote fout 
schuilde in de zelfstandigheid der Gasthuis-commissie 
en in haar liefhebberij, om met een eigen architect te 
willen bouwen. 

Kn nu komt het bericht, dat die commissie weer 
met een afzonderlijk bouwmeester, ditmaal de heer 
I'oggenbeek, aan het werk is getogen! Ook met het 
oog hierop, mochten wij zeker aan het hoofd dezer 
regelen het woord „zonderling" plaatsen. 

Wij herhalen ook van I'oggenbeek: 

„And sure, he is an honourable man". 

De fout schuilt niet bij hem, doch bij zijn last
gevers. Want het mag aangenomen worden, dat het 
tegenwoordig technisch personeel der gemeente er 
ten volle voor berekend is, ziekenhuis-paviljoenen te 
ontwerpen en uit te voeren. De thans in aanbouw 
zijnde kraaminrichting is daar, om dit te bewijzen. 

Daarom blijft het vreemd, dat men, nu men aan 
het Binnengasthuis wat wil laten bouwen, de hulp 
van een outsider, die natuurlijk niet gratis verleend 
wordt, gaat inroepen. Achtte men het technisch amb
tenaars-personeel soms niet in staat om het plan te 
maken? Of moet het gebouw zoo monumentaal wor
den, dat esthetische overwegingen gewicht in de schaal 
hebben gelegd? Is dit laatste het geval, dan ware 
een prijsvraag, desnoods in besloten kring, aangewezen. 

Kvenmin als indertijd bleek, waarom de heer Ber
lage door B. cc W. voor den Beursbouw werd ge
kozen, blijkt uit de thans openbaar gemaakte voordracht, 
waaraan de heer I'oggenbeek de benoeming te danken 
heeft. 

Wel werd reeds sedert geruimen tijd in technische 
kringen gelluisterd dat een particulier architect , in 
nauwe relatie staande met een hoogleeraar, tevens lid 
der Gasthuiscommissie, voor de Gemeente met een 
ziekenhuis-plan bezig was, doch dit gerucht kon men 
niet gelooven. Het blijkt echter nu volkomen waar 
te zijn geweest. 

Het is nuttig en noodig, dat er uit de technische 
wereld een stem opga, die het Amsterdamsch ge-
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meentebestuur duidelijk maakt dat het begunstigings
systeem , nu gevolgd, al moge daar formeel niets op 
zijn aan te merken, toch strijdt met zijn roeping om 
op onpartijdige wijze de belangen van alle ingezetenen 
waar te nemen. Tot dusverre hebben echter de archi
tecten berustend gezwegen , wellicht denkend: „hodie 
tibi, ctas mikt'. Inderdrad kwam ons ter oore hoe 
een raadslid, toen de gemeentearchitect zijn ontslag 
had gekregen, zich tegenover iemand had uitgelaten, 
dat er nu een gulden tijd voor de particuliere bouw
meesters zou aanbreken, omdat de Gemeente het voor
nemen had in den vervolge hen te gebruiken zoodra 
het werken van eenig belang gold. 

Wij meenden destijds, dat dit zóó moest worden 
opgevat, dat, zij het dan in besloten kring, prijsvragen 
zouden worden uitgeschreven, doch die verwachting 
is niet uitgekomen. Het begunstigings-systcem, dat 
in den regententijd zoo welig tierde, is weer inge
voerd. 

Mogen wij nog eens in herinnering brengen wat, 
nu veertien jaar geleden, toen dit blad zijn intrede 
deed als orgaan van het Genootschap „Aic/titeetura et 
Amicitia", werd geschreven? 

„Jongere bouwkunstenaars ondervinden maar al te 
vaak de waarheid van het spreekwoord: onbekend 
maakt onbeir>;nd. A l hebben zij nog zulke degelijke 
studiën gemaa :t en zich met bijzonder veel lust aan 
hun vak gewijd, het zal hun moeilijk vallen waardee
ring voor hun talenten te vinden, tenzij zij zich hier 
of daar in een ondergeschikte betrekking wenschen te-
begeven. Slechts aan enkelen gelukt het door familie
relaties of linancieele onafhankelijkheid een positie in 
de maatschappij te bemachtigen. Aan de overigen 
blijft slechts het werken op prijsvragen. Prijsvragen 
kan men in twee soorten verdeden. Tot de eerste 
soort behooren die, waar den bekroonden gelegen
heid wordt gegeven de uitvoering van hun ontwerpen 
zeiven op zich te nemen; tot de andere die, waar 
van geen uitvoering sprake is, waar de eer en de 
geldelijke premie het loon van den overwinnaar zijn. 
Dat de eerste soort de verkieslijkste is, spreekt van 
zelf. Niet altijd echter biedt zich de gelegenheid aan, 
dergelijke prijsvragen uit te schrijven. Toch zouden 
zif veel talti/kei kunnen zijn dan thans bij ons te lande 
het geval is, wanneet bij ieder belangt ijk staats- of 
gemei ntewerk een opeubateptijsvtaag wen/ uitgeschreven. 
Het ligt, dunkt ons, alleszins op den weg van de 
rijksregeering en van de gemeentebesturen, die toch 
de belangen van het algemeen, dus ook van de bouw
kunstenaars, moeten behartigen, voor alles wat daar
voor vatbaar is, een prijsvraag uit te schrijven, gelijk 
dit in het buitenland geschiedt. I Iet bezwaar, dat men ! 
telkens met andere vakmannen tc doen zou hebben, | 
zou voor een groot deel komen te vervallen, wanneer 
men, evenals in den vreemde, de vaste technische 
ambtenaren onder toezicht van den ontwerper met de 
uitvoering belastte." 

Nu doet zich bij de gemeente Amsterdam, sinds de 
betrekking van gemeente-architect is afgeschaft, op 
ongehoopte en onverwachte wijze de gelegenheid voor 
dit ideaal te verwezenlijken. Maar van die gelegenheid 
wordt geen gebruik gemaakt. Moet ook dit niet zonder-
ling genoemd worden ? 

Maar niet minder zonderling is het dat de vader-
landsche, nog meer de Amsterdamsche architecten, 
zoo kalm in dit alles berusten. Is het dan nog altijd 
waar wat reeds in het aangehaald artikel van 1883 
werd opgemerkt: „ D e Nederlandsche architect, van 
nature reeds eenigszins flegmatiek, schijnt vaardiger 
met de trekpen dan met het gevederd riet en grijpt 

daarnaar slechts om den aannemer zijn voorschriften 
kenbaar te maken". 

Indien iemand het met de hierboven neergeschreven 
beschouwingen niet eens mocht wezen of wanneer er 
op de medegedeelde feiten wat valt af te dingen, dan 
stellen wij voor hem onze kolommen gaarne open. 
Maar wij hopen dat de Nederlandsche architecten, of 
desnoods de Amsterdamsche alleen, nu uit hun dommel 
zullen ontwaken en dat zij krachtig en waardig zullen 
opkomen voor hunne belangen, die thans door het 
Gemeentebestuur der hoofdstad met voeten worden 
getreden. De thans openbaar gemaakte Gasthuis-voor
dracht kan hun daarvoor een gercede aanleiding geven. 

Delenda Carthago, placht Cato de oude al zijne 
redevoeringen te besluiten; onze bouwkunstenaars 
mogen niet ritsten, eer het thans toegepast begunsti-
gings-systeem bij de gemeente Amsterdam is afgeschaft. 

U K A R C H I T K C T K N IIKT B L ' R K N R K C H T . 
Aan de voordracht, door den heer Mr J. Limburg 

in dc vergadering van het Bouwkundig Genootschap 
op Vrijdag 15 dezer te 's-Gravenhage gehouden, 
ontleenen wij het volgende: 

Spreker ving aan met erop te wijzen, hoe het 
Burenrecht — dit woord nu genomen in den ruimsten 
zin — tal van onderwerpen omvat, die ieder op zich 
zelf genoeg stof voor een gehcelen avond konden 
leveren. De eigendom, aanvankelijk het recht om met 
het voorwerp waarvan men eigenaar is te doen wat 
men wil, is in het belang van het algemeen meer 
en meer beperkt. De rechten van den een vinden 
zoo hun grens i n die van den ander. Het Burgerlijk 
Wetboek houdt dit zelf bij zijn definitie van eigen
dom in art. 625 in het oog. Zoo hangen met „buren
recht" in den ruimen zin samen: de onteigening, het 
woningvraagstuk, de bouwverordeningen der gemeen
ten, de fabriekswet, de hinderwet en tal van andere 
wettelijke maatregelen. Nu behooren de eigendoms
beperkingen óf tot het publiek-, óf tot h. t privaat
recht. De genoemde wetten en voorschriften liggen 
alle op publiekrechtelijk terrein, liet Burenrecht in 
den meest gebruikelijken zin omvat echter alleen die 
privaatrechtelijke bepalingen, die te vinden zijn in 
titel IV van het tweede boek van ons Burgerlijk 
Wetboek onder den naam van: de rechten en ver
plichtingen van eigenaars van naburige erven. Men 
vergete niet, dat naast deze beperkingen, die de 
wetgever iederen eigenaar oplegt, beperkingen van 
den eigendom voorkomen, die de eigenaar niet zijn 
vrijen wil zichzelf oplegt en die in de handen van 
anderen worden tot een zelfstandig recht, b v. de ser
vituten f erfdienstbaarheden). 

Spr. zou dus alleen behandelen de wettelijke ichtcn 
en plichten van naburen. Hij wees erop, hoe ver
schillende stelsels in verschillende tijden in (' -ze materie 
hadden gegolden. Hoe het Romeinsche Recht zeer 
weinige wettelijke beperkingen van den eigen lom 
kende, hoe het oude Germaansche recht daarentegen 
den eigendom ten behoeve van den nabuur zeer sterk 
beperkte' en hoe ons tegenwoordige Nederlandsche 
recht eenigszins den middenweg bewandelt. 

Van alle bepalingen van burenrecht over: afschei
ding en afsluiting van erven, den loop van het re
genwater, dc bevoegdheid tot maken van vensters en 
openingen in gemeene muren, het recht van uitzicht 
op des buurmnns erf, het gevaar voor instorting 
van muren, den noodweg, enz. zou spr. twee onder
werpen behandelen: de gemeene muren en de rechten 
van licht en uitzicht. 

De wet spreekt het vermoeden uit, dat scheids

muren tusschen twee erven gemeen (') zijn en wentelt 
daardoor den bewijslast op dengene, die voor zich het 
uitsluitend recht op zulk een muur vindiceert (art. 
681). Doch daarnaast stelt de wet een ander ver
moeden, nl. dat de muur niet gemeen is in 3 gevallen : 
l ° . zoo de muur aan één kant schuin afloopt, 2°. 
zoo slechts aan één zijde bebouwd eigendom is en 
3°. zoo slechts aan één kant uitsteeksels of lijsten 
worden gevonden (art. 682). Men vindt dan ook de 
lisenen aan beide zijden der gemeene muren in 
gelijke mate. Kr kunnen echter ook andere teekenen 
zijn, die aanwijzen dat de muur niet gemeen is, b.v. 
zoo de ezelsruggen slechts aan een zijde worden 
gevonden. 

Nadat nu in het licht was gesteld hoe men bij 
gemeene muren te doen heeft met een bijzondere 
juridiekc figuur, die niet gelijk is aan den gewonen 
mede-eigendom en die geen der partijen het recht 
geeft scheiding en deeling van den muur bij den 
rechter te vragen, noemde spr. de gemeenschappelijke 
plichten (art. 683 en 689) en de gemeenschappelijke 
rechten der beide naburen (artt. 684, 685, 686, 691) 
om daarna over te gaan tot het geven van een over
zicht der vragen, die zich in de rechtspraak tot nog 
toe hadden voorgedaan. 

Wat de plicht tot reparaties betreft (art. 683) 
moet dc eigenaar die tot repareeren wilde overgaan , 

(') Art. 681. Allo muren dienende tot afscheiding tusschen gebou
wen, landerijen, hoven en tuinen, worden gerekend gemeene muren 
te zijn, ten wnre cr een titel of teeken, liet tegendeel aanduidende 
mocht bestaan. 

Indien de gebouwen niot even hoog zijn, wordt de scboidtmiuur 
slechts verondersteld gotneou to zyn, tot do hoogte vnn hot minst 
verhevene gebouw. 

Art. 088. Het toeken dat een scheidsmuur niet gemeen is bestaat 
onder anderen daarin : 

lo. Dat bet bovenste van den muur aan eoiien kant opstaand* 
en loodrecht met deszelfs voetstuk is, eu aan den anderen kant 
schuins afloopt; 

2o. Dat dc muur een gebouw of cenc terras steunt of schraagt, 
zonder dat or vau den anderen kant oen gebouw of ander werk 
aunwtzig zij: 

3o Dat bij het boawen van den muur slechts aan de eene zijde, 
hetzjj een kap, hetzij steenen lijsten en vooruitstekende steenen 
zijn geplaatst gewonen. In die gevallen, wordt dc muur gerekend 
bij uitsluiting toe te behooren aan den eigenaar, uan wiens kant 
hot gebouw, do terrus, do lysten en vooruitstekende steenen, ol' 
do goot van zoodanige kappen gevonden worden. 

Art. 081. Elke nu do -eigenaar mag tegen den gemecnen muur 
aanbouwen, cn in ilenzelvon, tot op dc helft der dikte, balken, 
ribben, ankers of anloro ijzer- of houtwerken doen plaatsen, mits 
de muur zeil' daardoor geenc schade lijdt. 

Art 085 Ieder 111 'le-eigonaar mag den gemecnen scheidsmuur 
hooger doei optrekk 11, maar hij moet alloen dc kosten vun ver
hooging dragen, mitl ,-udcrs dc reparation tot onderhoud van het
geen zich boven di hoogte der gemcoi e scheiding bevindt, en 
bovendien de vergo ling dor schade, die door do zwaarte ver
oorzaakt wordt, na.,1- evenredigheid van den last, en volgens do 
waarde. Indien do gemeone scheidsmuur niet in staat is 0111 de 
verhoogiug to drag) 11 moet degene dio den muur wil optrekken 
denzoleu voor zijn kosten geheel op nieuw doen opbouwen, on 
de meerdere dikte moet vnu den grond aun zijnen kant afge
nomen worden. 

Art 087. Do mei •-eigenaar des muurs, welke niet tot ver
hoogiug heeft bijgedt gen, kan deu mede-eigendom dier vorhooging 
verkrijgen, mits bel lende do helft van de gemaakte onkosten, 
mitsgaders de helft Ier waarde van den grond, indien daarvan 
tot verbreeding is gebruik gemaakt 

Art 089. (leen ib r modc-eigenuars mag, zonder toestemming 
van den meieren, ii deu gemecnen muur ecnigu diepte of holte 
„,aken, noch tegen 'ciizelven eenig werk aanbrengen ol doen 
steunen In dc gevo Ion, bi'] artikel 1184 en OS,", voorzien, kan de 
mede-ei'-ennnr vorde en dat vooraf door deskundigen de noodige 
middelen worden be .aind, ten einde het nieuwe werk aan zijne 
reten -een nadeel oi-lironge Indien het nieuwe werk aan den 
eigendom van den nabuur nadeel veroorzaakt heelt, moet hij 
daarvoor schadeloos wordon gesteld: zullende echter do schade, 
toegebracht aan hetgeen tot verfraaiing vau den scheidsmuur 
hoeft verstrekt, by het opmaken der schadeloosstelling, niot 111 
aanmerking komen. 

den medeeigenaar van den gemeenen muur vooruit 
waarschuwen; hij zou ook den medeeigenaar niet tot 
het afbreken van het zich op diens erf bevindende 
stuk muur kunnen noodzaken. 

Bij de toepassing der artt. 6 8 4 — 6 8 5 (recht tot 
inbinten cn hooger doen optrekken van den gemeenen 
muur) moest men oppassen vooral den muur niet 
dikker te maken; men mocht hem wel vernieuwen, 
maar niet laten vervallen. De beslissing der recht
spraak, dat men voor de toepassing dier artikelen 
niet alleen geen toestemming noodig had van den 
nabuur, maar hem zelfs niet eens behoefde te waar
schuwen, werd door spr. bestreden. Met het oog op 
het recht dat art. 6 8 9 den buurman geeft om vooraf 
door deskundigen de vermoedelijke schade te doen 
vaststellen en de wijze van verhooging te bepalen, 
achtte spr. waarschuwing wel noodig. De vraag hoe 
men bij toepassing van art. 691 , dat aan ieder der 
buren het recht geeft een gemeene heining te ver
vangen door een gemeenen muur, moest te werk 
gaan, werd door spr. in dier voege beantwoord, dat 
naar zijn oordeel de as van den gemeenen muur moest 
komen waar de as was geweest van de gemeene 
heining. Stond men dit niet toe, men kon, volgens 
spr., het artikel wel missen. 

Art. 699 geeft het recht aan dengeen, die een 
gemeenen muur wenscht te repareeren, om van den 
eigenaar te eischen steigerwerk op zijn erf te dulden. 
In de practijk geeft dit groote moeilijkheden, vooral 
zoo de eigenaar w è l , de huurder echter niet toe
stond, dat men op het erf kwam. Spr. ried aan in 
dergelijke gevallen, waarin de politie toch geen hulp 
geeft, te beproeven de zeer snelle procedure, die de 
wet aan de hand doet, onder den naam van „kort 
geding voor den president der Rechtbank", en met 
een vonnis gewapend zich den toegang te veroveren. 

Zoo kwam spr. tot de rechten van licht en uitzicht. (-) 
Hij zette vooreerst het verschil tusschen beide rechten 
uiteen. Recht van licht heeft iedereen, behalve in den 
gemeenen muur; wel derhalve in het stuk, dat door 
een der beide buren is opgehoogd. Recht van uit
zicht heeft men slechts op de afstanden door de artt. 
695 en 696 aangegeven (20 palmen rechtstreeks, 5 
palmen in de schuinte). Ook hier werd er door spr. 

('I Art. 002. (leen der naburen mag, zonder toestemming van den 
ander, in den gemecnen scheidsmuur eenig vonstor of andere 
opening maken, op welke wyzo het ook zyn moge. Hij mug dit 
echter doen in dnt gedeelte van den muur, hetwelk hij te zyneu 
koste optrekt, mits zulks dadelijk bij de optrekking geschiede, 
op de wijze bij do tweo volgende artikelen omschreven. 

Art. 003. De eigenaar van eenon muur, die niet gemeen is, eu 
waartegen het erf van eenen anderen onmiddellijk aanligt, mag 
in dien" muur lichten of vensters maken van digte ijzeren traliöu 
voorzien, en met vaststaande ramen. 

Do traliën zullen, ten hoogste, één palm tusschenruimto do eene 
van de andere mogen hebben. 

Art 094. Deze vensters of openingen mogen niet lager gemaakt 
wordon dan vijf en twintig palmen boven den vloer of grond der 
kamer, welke men verlichten wil, indien dezelve mot de straat 
gelijkvloers is, en niet lager dan twintig palmen boven den vloer 
voor hoogere verdiepingen. 

Art. 095. .Men mag over het afgesloten of onafgesloten 
erf van zijn naburen geen rochtstreckschc uitzichten hebben, noch 
vensters waardoor men op eens anders erf ziet, noch balkons of 
andere dergelijke vooruitspringende werken, tenzij er eeu afstand 
van twintig palmen worde geluton, tusschen deu muur waarin 
men zoodanige werken maakt, cn het erf. 

Art. 090. Ter zijde of in do schuinte mag men op bet erf van 
zyuen nabuur gceneu uitzigton hebbeu, tenzy op eenen afstand 
van vijf palmen. 

Art. 097. De afstand, waarvan in de twee voorgaande artikelen 
gesproken is, wordt gerekend vnn den buitenkant van den muur 
f„ welken de opening •• maakt wordt, ou indien er balkons of 
soortgelijke uitstekende werken zijn, van derzelver buitenstem rand 
tot aan dc scheidslinie der beide erven. 
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weer aan herinnerd, dat men zijn buurman wél een 
servituut van licht of uitzicht mag geven, doch dat 
dit buiten de kwestie ligt. 

Ook hier werd door spr., nadat hij er op had ge
wezen, dat de wet in de artt. 6 9 3 — 6 9 4 voorschrijft, 
/toe het recht van licht moet worden uitgeoefend, de 
rechtspraak op den voet gevolgd. Hij gaf tevens over 
vele beslissingen zijn oordeel. Naar zijn oordeel be
hoorden de artikelen over het Burenrecht zoo streng 
mogelijk te worden uitgelegd, daar men op het stand
punt moest staan, dat de eigenaar alles mag doen, 
wat niet verboden is. Zoo kwam spr. ertoe, de 
artt. 6 9 3 — 6 9 4 niet toepasselijk te verklaren op kelders 
of trappen. Zoo vond hij, dat men niet van een ver
boden rechtstreeksch uitzicht kan spreken, wanneer 
tusschen twee erven een openbare weg loopt die 
minder dan 20 palmen breed is, en een der buren 
rechtstreeksche vensters in zijn huis maakt. Zoo ge
loofde hij dat men niet meer van een gemeenen 
muur kon spreken, zoo het éene naburige erf was 
onteigend en daarvoor een openbaar plein was in de 
plaats gekomen. De eigenaar van het niet-onteigend 
perceel had nu — zeide spr. — wel degelijk recht 
in den muur, die vroeger de beide erven scheidde, 
vensters te maken. 

Omtrent de vraag of eenmaal gemaakte lichten in 
dat gedeelte van den gemeenen muur, dat door een 
der beide naburen is opgetrokken (art. 685), moeten 
worden weggenomen, zoodra de andere eigenaar van 
zijn bevoegdheid gebruik maakt ook van dat ver
hoogde gedeelte mede-eigenaar te worden (art. 687), 
schaarde spreker zich aan de zijde van Prof. Diephuis, 
die de vraag ontkennend beantwoordde. De toestand, 
die bestond vóór de nabuur van art. 687 gebruik 
maakte, was een rechtmatige, die door een handeling 
niet a posteriori onrechtmatig kon worden gemaakt. 

Ten slotte stond spr. langen tijd stil bij de recht
spraak over art. ('(95 B. W . Mag men binnen de 20 
palmen afstand van des buurmans erf geen andere 
vensters hebben dan die welke zijn aangebracht op 
de wijze, als dc artt. 6 9 3 — 6 9 4 aangeven? Kan men 
genoodzaakt worden, zoo men binnen den afstand 
van 2 0 palmen een rechtstreeksch uitzicht heeft aange
bracht op des buurmans erf, dat venster geheel weg 
te breken of den muur achteruit te zetten, ó f wel 
kan men volstaan met eenvoudig op een of andere 
wijze, bv . door het plaatsen van een schutting, dat 
uitzicht te belemmeren ? Met de Amsterdamsche Recht
bank meende spr. het laatste. De bepalingen der artt. 
6 9 3 — 6 9 4 B. W . moesten, als zijnde van zeer excep-
tioneelen aard, niet anders worden toegepast dan in 
de daar genoemde gevallen. Aan de bepaling van 
art. 695 werd door het plaatsen van een schutting 
ten volle voldaan. 

Na de rede van den spreker werd gelegenheid ge
geven tot het vragen van inlichtingen. Hiervan werd 
gebruik gemaakt door de hh. Van Wadenoijen, 
Berden, Mialaret, De Haan en Scheltema. 

Bij het beantwoorden dier sprekers stelde de inleider 
in het licht, hoe een dakvenster met rechtstreeksch 
uitzicht zijns inziens niet was verboden, hoe de in 
de practijk gebruikelijke boeiborden eigenlijk niet 
behoeven te worden geduld (tenzij er een servituut 
door verjaring is ontstaan) en hoe het te bejammeren 
is, dat de wetgever niet duidelijker is geweest in zijn 
bepalingen omtrent gemeene heiningen en gemeene 
heggen. 

M A A T S C H A P P I J TOT BKVOKDKR1NG DEB HOUWKUNST. 
AKUEKI.INC UTBECHT. 

Vergadering van 1» Januari 1897. 

De vergadering word goprosidoord door don hoor Alb. Nyland, 
die do leden op deze eerste bycenkomst hartelijk welkom heette 
on hoopte dat /.ij allen mochton modowerken, om den bloei der 
Maatschappij te helpen bevorderen. 

Daarna word overgegaan tot hot behandelen van onderwerpen 
van huiahoudoiykon aard, terwijl door den heer Uumont de vraag; 
werd gesteld: „wat kan aanleiding goven dat bij toepassing van 
Hpoawmuren voor woonhuizon toch do muren aan de biuneuzydu 
zoo vochtig zijn - dat geon behang daartegen houdt". 

Verschillende leden deoldon een en ander mode uit hunne onder
vinding op dat gebied, waarait geconcludeerd kon worden dat 
goede steen en Bpccie en behoorlijke ventilatie iu de spouw, veel 
bijdragen om het euvel op te heften. 

Daarna werd het woord gegeven aau den hoer II. Korsemaokers, 
dio eenige mededeeliugen zoudo doen ovor fundecringen. Met de 
opmorkiug dat hut niet zijn bedoeling was alle fuudeoriugon te 
behandelen, zou hij enkele, iu don laatsten tyd gemaakte, noofd-
zakelyk van grooto gehouwen en andere kunstwerken, besproken. 

Om met zekerheid te kunuen fundeorou, begon spreker, was 
boven alles noodig, goed den grond te onderzoekeu. Het voor
naamste hulpmiddel was daartoe in do eerste plaats du grondboor, 
waarby hy vooral wees op een boor vau nieuwe vinding, dio in 
don laatston tijd werd gebruikt. 

Dau volgde do hoeduuighcid van de groudsoort, die, voor met 
den houw van oen huis begonnen werd, onderzocut moest worden 
om de diopte der fundeering te Kunnen bepalen. Dat uit niet 
overal geschiedt, bewijst hot feit, dat menig gebouw scheurt en 
verzakkingen vertoont eu wel het meest hy deu zoogcuaainduu revo
lutiebouw. Ook meende spreker dat, als men de fuudooriugen 
niet diep genoeg aanlegt, de trilliugeu gemakkelijk worden over
gebracht. Wijl het hem bekend is dat dit hoofdzakelyk uit oen 
zuinigheidsmaatregel voortvloeit, vestigde hij er do aandacht op, 
dat men met betrekkelijk weinig kosten daarin tegoinoot kan 
komen, door n.1. de tuudameutou te doeu rusten op eeu zandkist, 
welke kist door halve-stoeus muren sameugostuld wordt. Spreker 
gaf ook do voorkeur aan harde steoneu vojr fuudameutuu, omdat 
de zuchto roodo stoou, dio meu gewooulijk gebruikt,geen capaci
teiten genoeg bezit om den druk vau een gebouw te kuuuen 
weerstaan. 

Nu werden de paalfundeering cn do fundeeriug op putten be
handeld; von manie lijk de laatste vonden de meeste auudacht, omdat 
spreker orop wees, dat zij in vele gei allen verkeerd werden 
belast. Naar hetgeen hy omtreut het gebruik van putten kende, 
kwam het hem voor dut alle belastiug op deu rauil vau deu put 
dient te wordeu aangebracht. 

Boter nog achtte hij het gebruik van kasten, dat tevens veel 
bospariug vau grondwerk gaf; vooral by groote werken was dit 
de moeite wel waard 

Vervolgens hield de heer Kerscmaekers eenige beschouwingen 
over pneumatische fuudeeriugou. In 1850 werden liet eerst de ijzeren 
caissons voor bruggenbouw toegepast. Later werd dit sysieem al 
meer eu meer verbeterd en thaus wordeu by deu bouw vau do spoor
wegbrug te Westervoort caissous gebruikt, die zeker alsduiicste 
kunnen wordeu beschouwd. By don houw dezer brug was voor 
luchtverversching iu de duikers een machine uoodig vau SU 
puardekracht, die per uur 5—BUO M J lucht verzette. De caissons 
Hadden eeu waarde vuu f lti.OOo en eeu gewicht vuu 27U.OOO kg.; 
na zakkiug op den bodem der rivier was dit gewicht tot 3U.O0O Kg. 
verminderd. .Men had p. m. 45 dagen noodig gehad tot het doou 
zakken dezer caissons. 

Na nog de fundeeriug vuu den kaaimuur tc Pcyenoord te hebben 
behandeld, eindigde sproker ziju belungryke door teekeuingeu 
duidelijk gemaakte mededeeliugen, waar,oor hem door ilen voor
zitter de dauk der Vergadering werd gebracht. 

ARCHITECT U R A ET AMIC1T1A. 
1048-" Vergadering van 20 Januari 18)17. 

Na lezing dor notulen werd overgegaan tot ballotage van deu 
heer J . van Wijnguardeu, die met algemeene stemmen tot lid 
werd aangenomen. 

By de benoeming van ü leden, die, in overleg met het bestuur, 
do jury zullen aanwijzen voor de prysvragen 1897—98, viel de 
keuzo op de heeren K. de Bazel, A. 1). >'. vau (ieudt, A . H . 
Ziiisineister, \V. Kromhout, Lamboek en Wichers. 

lie best n iirsledcu Joseph Cuypers, \V. vau Boven eu J . Luuweriks 
en de lodea K. de Bazel, Zinsmeister, Van der Sluy» Veer en C. W. 
NyhoH' wordeu uangewezeu als commissie voor de wetshorzieuiug, 
die den 15 Muart iu de vergudering gebracht zal worden. In do 
hoop dat de volgende byoeokomst drukker bezocht zal worden, 
word het kiezen van 2 redactieleden uitgesteld tot eou volgende 
vergadering. 

In het lokaal «aren tentoongesteld lioutsuede-teokeningeu eu 
houtsneden «erken vau de heeren Do Bazel en Lauweriks te 
Aiiisterdum, eeu fraaie collectie, welke eeu juist denkboeld gaf 
vau de grooto vaardigheid en don smaak van do/e heeren op dit 
gebied; de houtsneden worden ook door hen zei ven vervuardigd, 
'tgeeu juiat oorzaak is, dat hun work veel oorspronkelijks heeft 
on men in hun werken steeds ziet. dat bet materiaal een daaraan 

passende behandeling gehad heeft, 'tgeon zeer moeilijk tever-
krygen is, wanneer teekenaar en houtsnyder tweo afzonderlyke 
personen zyn. De hoer Do Bazel gal' mot enkele woorden oen 
toelichting en beantwoordde de vele tot hem gerichte vragen over 
dit onderwerp. 

Na het voorstellon von oenige nieuwe leden werd do vergadering 
gesloton. 

TECHNISCHE V A K VEREENIGING. 
AFDEELÜIG ROTTERDAM. 

Op de Januari-vergadering werd door den heer J. M. Schmitz 
Jr. te Rotterdam een lezing gchoudon en een kunstbeschouwing 
gegeven over: Prol. Ewald's „Farbige Decorationon". 

Spreker boschouwdc het onderwerp dat hij behandelde als een 
op zichzelf staand geheel; het gold hier de decoratieve gedeelten 
van eebouwon cn monumenten uit vroegero eeuwen, de bouw
kunst in hare esthetisch sehoone vormen, zooals Prof. Ewald ze 
heeft verzameld, cn die met heel veel nauwkeurigheid naar zyn 
cartons zijn uitgevoerd Een 80-tal prachtig uitgevoerde chromo-
lithoi'rnphioën werden door den spreker tentoongesteld. 

Spreker L-af van elk dezer platen ccn beschryTende verklaring, 
hoofdzakelijk om do historische woardo te doen kennen cn zyn 
hoorders oen blik te geven op de richting cn de hoogo vlucht 
van de decoratieve kunst in die tijden 

Het eerst voerde hij zyn hoorders naar het kasteel rontaine-
blean da.'tcekenende iiit de 12de eeuw, eerst in verval en later 
op bevel van Louis Philippe cn Napoleon III in al zijn luister 
hcrstcbl: hoofdzakelijk dc raadzaal wekte zeer clo belangstelling 
op Daarna volgde 'het Louvre te Parijs met zijn Apollo-galerij, 
zooals deze na den brand van 11161 door verschillende kunstenaars 
is hersteld of bijgewerkt tot in 1851 Hot Palazzo in Mantua uit 
1802, het kasteel Trausnitz bij Landshut uit 1204, waar tot ver
siering uitsluitend schilderwerk is toegepast; do uit 6 vertrekken 
bestaande Borgia in 1»'' Vatikaan te Home, het Pa cis Scrota-
Calca.'iiini te Rome. het klooster dor Boetelingen, de \ lila Madania 
cn dc"kcrk Santa-Maria, Bopra Minerva, allen te Rome, leverden 
de bijdragen tot de beschouwingen over dc kuustrichtiug der 
vroegere tijden. . 

Als toelichting tot de moor moderne richting werden tot voor
beeld gekozen eenige woon- en winkelhuizen te Berlyn en het 
Raadhuis te Praag, waarna dc spreker zyn hoogst belangrijke cn 
lcervollc rede besloot met ccn vluchtige aanduiding van eenige 
merkwaardige schoonheden in de Scuola del Santo te Paduu, de 
kerk Sancta Incarnata iu Leodi en het schddcry-niuseum te 
Florence ' 

ARTI ET INDISTKI .E TE ' s -GRAVENHAGE. 
Vergadering van Zaterdag 16 Januari 1 8 9 7 . 

In deze vergadering werd door den heer \V. van Vliet rekening 
en verantwoordiging afgelegd over het afgeloopen jaar en daarby 
hulde gebracht aan allen. die hadden medegewerkt om onlangs 
den focBtavond zoo uitstekend te doen slagen. 

Tot voorzitter werd gekozen dc heer Joh. MutterB Jr., tot le 
secretaris de hoer F. .1. Belinfante en tot bestuursleden dc heercu 
W. Th. Kockx, I'. den Hertog cu J M. Kippel. 

Tot de aftredende bestuursleden .1 J. v. Nioukerken, H L . Boers ma 
en W van Vliet werden woorden van oprechte waardeering gericht 

Besloten word do ledenvergaderingen voortaan op Woensdag, 
te houdon. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'sGiiAVKNiuoK. De Regentes heeft ter beschikking van het be

stuur van Arti et Amieiliae te Amsterdam gestold ccn gouden 
medaille met haar beeltenis, tcu einde dio uit te reiken aan den 
jeugdigen kunstenaar, die zich in den loop der beide laatsto jaren 
'door zijn talent dio onderscheiding waardig heeft gemaakt. 

ZWOI.I.K. De buiten-rcBtauratie van dc Sassenpoort is thans vol
tooid, het steigorwerk is geheel weggenomen, zoodat ook de 
laatste verbeteringen zichtbaar zyn. By het verwyderen van de 
kalk- en pleisterlagen op dc muren en hot gewelf van den poort
doorgang, is gebleken dnt dezo vroeger gevoegd waren. Daarom 
is ook thans het voegwerk weer aangebracht; voorts is de sluit
steen in het midden van het gewelf mode van de dikke kalklaag 
ontdaan, zoodat de vormloozo klomp thnnB weder het oorsprou-
kelyke fraaie Michaolsbccld vertoont, dat met de ecno hand deu 
draak een zwaard in den geopenden muil stoot en met dc andere 
hand een speer (van koper vervaardigd) door het lichaam steekt. 

De geheele gevel is thana zooveel mogeljjk in zyn oorspron-
kclijken staat gebracht, het glas van de lichtramen is in lood 
gezet, do corbcaux die de verschillende overkragon van het 
metBolwerk dragen zyn fraai gerestaureerd. 

De binnenrestauratie van muren, balkon, vloeren enz. zal 
binnenkort mede gereed komen, 't Is te hopen dat het uurwerk 
en do klok nu ook niet lang meer op zich laton wachten. 

(Zw. Ct.) 
AiixiiKM. Het Gemeentebestuur heeft, in zake do binnonbetini-

mering van dc nieuw gebouwde zaal in hot Raadhuis, hot advies ge
vraagd van den architect C. Jl uysken te Amsterdam, waarscliynlyk in 
verband mot ecu interpellatie, op het laatst van het voorgaande 
jaar door hot raadslid V. G. A. Bosch gehouden over dc mindere 
geschiktheid der gereed liggende ontwerpen. 

P E R S O N A L I A . 
— By kon. besluit is benoemd tot plaatsvervangend commis

saris der Koningin voor do dominalo steenkolonmynen, ('. Blan
kevoort, adjunct-ingenieur dor mynen te Heerlen. 

— Hy den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
v e r l o f v e r l e e n d voor zes maanden aan den ingenieur2ekl. 

E. J. Bergmans; 
be l a s t : mot de waarneming der betrekking van chef der 4e atd. 

by dc exploitatie der Staatsspoorwegen op Java en geplaatst by de 
Oostcrlynen, de ambtenaar op non-activiteit J . Sluiter, laatstelyk 
chef der exploitatie; mot de waaroeming dor betrekking van 
opzichter 2e kl. on geplaatst in dc resid. Batavia, de ambtenaar 
op non-activiteit C Gr. .1. Ocrscn, laatstelyk opzichter lo k .; 
met de waarneming dor betrekking van opzichter 8e kl. in de 
residentie Bantam, de ambt. op nonact. H . de Vries, laatstelyk 
opz. 2e kl . 

o v e r g e p l a a t s t : naar de residentie Soerabaia, de ing. 2e k l . 
J . F. Quant; naar Sumatra's Oostkust, do opzichter N kl. II. 
L . ¥,. Hornung; naar de resid. Tegal, voor de opnemingen en 
werken ter verbetering van de bovlooiing in het noordelyk ge
deelte, de ingenieur 2o k). F. Th. F.ngcl cn do opzichter 2e kl . 
H. F. Meeng; naar de residentie Prcanger-rogentschappcn, de 
opzichter lo kl. A. Keiler; naar dc residentie Paleinbang de 
opzichter 3c kl . F. K J . Burchartz. 

t o e g e v o e g d : aan den chef der So waterstaatsatd. voorliet 
doen van opnemingen ter verbetering der irrigatio in de residentie 
Japara, met aanwyzing vau Putti als standplaats, de adspirant-
ingcuicur A. Perclaer en voor zyn bureau, de opzichter 2e kl . 
R van Laar. 

benoemd tot opzichter 2o kl. de waarnemend opzichter Se 
k l . A. L . WeisBuer; 

bepaa ld : dat de opzichter 2e kl. C. R. F. van Leeuwen toe
gevoegd blijft aan den chef dor Se vraterstaats-efdeeling, om op 
diens bureau (te Scmarangl werkzaam te zyn. 

— Gedetacheerd by den aanleg van don staatsspoorweg Bata
via— Tangerang-Bantam, de ing 2c kl. B. V. E. HouthuLz.en en 
de opz. 2e kl. H J . E. G. F . Hofmcyr. 

— By do exploitatie der staatsspoorwegen op Java benoemd 
tot telegraafopzichtcr en geplaatst op de oostcrlijnen, do ambt. 
op wachtgeld R A. E. de Ccunink van Capelle, laatstelijk com
mies Se kl. bij den post- cn telegraatdienat; tot onderopzichters 
le kl. de onderopzichters 2e kl. G. D. MauritB, F. van Leeuwen, 
F. W. A. Brauns, O. B. Andersen en H. A. L. Robert; tot onder
opzichters 2e kl. de onderopzichters 3o kl. W. P- Keijscr. W. M. 
V do la Combo, I'. .1. Jappart, L. F,. Maks, A. B Hartman, 

J . P. Coelen, G. E. Gephart en Th. <i. R Heuse cn de ouder-
op/.ichter 2e kl. bij den aanlegdienst K. Folkcringa. 

— Geplaatst bij de Oostcrlijnen dc nnderopzichter l ek l H. A . 
L. Robert en de onderopzichters 2e kl. K. Folkcringa. F. Krol 
A. Dinsbach, W. M. A. do la Combé cn L . E. Maks. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat is de civiel-, 
ingenieur C. L. van der Bilt tc Schcveniiigen benoemd tot buiten
gewoon opzichter by de werken van den Rottordauisehen Waterweg. 

— Tot ambtenaar by de Nederlandsche Zuid-Afrikaausche 
spoorweg-maatschappij is benoemd de heer J . van Heusekom, 
jeekonaar bij de Staatsspoorwegen te 1'tracht. 

— Tot opzichter voor de plantsoenen, landerijen en grienden 
tc Schiedam is door burg. cu weth. benoemd de heer .1. Hartkamp 
tc Apeldoorn. 

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 t o o k e n a a r , iu ecu vau ouds geves

tigde iiannemerszaak (N.-H I, volkomen op de hoogte niet het 
maken van plans en begrootiiigcn cn het uitvoeren van werken. 
Adres lott. W E 980, Nieuws v. d. Dag. 

— E l e c t r o t e c h n i k e r vindt plaatsing op eeu technisch 
bureau, als teekenaar. Adres lett. A. W. E Algem. Adv. Bar. 
Nijgh en van Ditmnr, Rotterdam. 

— J o n g i n g e n i e u r , technoloog of machinist by oonc 
e\ploiratie-muatschappy voor petroleum in Ned.-Indië. Adres den 
boekh F.. Noordyk te's-Graveuhage, onder motto „Exploiratic". 

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.) 

— E e n b o u w k u n d i g o p z i c h t e r zoekt door beëindiging 
der werkzaamheden plaatsing. Adres onder 110. 23 Bui", dezes. (21 

— B e k w a a m o p z i c h t e r - t o o k e n a a r vraagt tegen 
1 Februari plaatsing. Adres onder 110. 21 Bureau dezes. (2) 

C O R R E S P O N D E N T I E. 
Hot verBlag der vergadoring van de „FrioBcho Bouwkriug" moet, 

wegens plaatsgebrek, tot ecu volgond nomiiior blijven liggen. 



Maatschrpptj tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

HERBESTEPINC. 
Op D i n s d a g den Mn F e b r u a r i 

1897. dos namiddags ten SS ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te UTRECHT, 
Tan: 

BESTEK No. 712. 
M a k e n v a n een tweeden 

d o o r g a n g onder den 
spoorweg i n de Roer-
mondsehe s t raat op het 
s ta t ion V e n l o . 

B e g r o o t i n g / 9 9 0 0 
De besteding geschiedt volgens § 43 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 18n Januari 

18!tT ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
liet bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur A. V A N L I E B E R G E N te 
Venlo 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 
Wei ken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 30n Januari 1897 ten 11 ure 
voormiddag (West Eurapeesche lijd). 

UTRKCHT, den ltiden Januari 1897. 
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Maatsch ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Ointilesa den » « I f bruin-i 

/ S » 7 . des namiddags ten 2 ure (locale, 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij int Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 722. 
l i e t m a k e n v a n een N K I Ji

l l I T s op het s ta t ion 
l.lsHel uittilde. 

De besteding geschiedt volgens § 43 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 15den 
Januari 1897 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse l'ark en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur A. J . BUIJS te Rotterdam 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) tc bekomen, 
tegen betaling van ƒ 1 , 0 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het (,'• nlraalbureau (Diensi van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voorn oi nul. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 2den Februari 1897 ten 
IS ure middag (Wélt Europeeschctijd). 

UTRECHT, den 13n Januari 1897. 

AANBESTEDING 
De Mij. „DE STATIONSWEG" te 

's-Hertogenbosch zal aanbesteden in 
massa en in perceelen: 

Met bonwen v a n 34 II F, F. 
B E N B U I Z K N , In 4 b l o k 
k e n , op een t e r r e i n a a n 
den S t a t i o n s w e g a l d a a r . 

De besteding heeft plaats in het 
Hotel N. BRAUANT, op de Markt te 
s-Bosch, op D i n s d a g 16 F e b r . 

1897, des nam. twee uren. De biljet
ten voor de perceelen moeten den 15n 
vóór twaalf uur, behoorlijk verzegeld, 
ingeleverd worden bij den Ingenieur-
Architect J . DONY, Vuehterstraat H. 
20 te 's-Bosch, waarvan de opening 
op den dag der besteding zal plaats 
hebben. 

Aanwijzing den * F e b r . in boven
genoemd hotel; op het terrein den 
18 F e b r . telkens des nam. twee uren. 

Bestekken en teekeningen zijn van 
af S S J a n . a . s. a fX per blok 
verkrijgbaar ten Kantore van den 
Ingenieur 

J . DONY 
te 's-Bosch. 

AARBESTEDING 
v a n de L E V K B 1 H 6 v a n 

2160 W ONDEftHOUDSGRIND, 

I 

op Donderdag 4 Februari 1897, des 
voormiddags 10 ure, op het Raadhuis 
tc Ooltgensplaat, levering in de havens 
van: 

O o l t g e n s p l a a t . 
D e n B o m m e l , 
S t a d a/'t B a r i n g v l i e t 

en Dndetonge 
lot het aantal M" als in het bestek 
nader is omschreven. 

Bestekken zijn gratis verkrijgbaar 
bij en nadere iuiichtingen worden ver
strekt door de Heeren P. V A N W E E L 
(i (•/.., Burgemeester van Ooltgensplaat 
en Den Bommel, cn J . V A N SCHOU
W E N , Burgemeester van Oudetonge. 

AAIBESTEMh 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Megen ca. zullen op 
M a a n d a g 15 F e b r u a r i 1897, 
des voormiddags ten halfiwaalf ure 
op het Raadhuis aldaar AANBESTE
DEN bij enkele inschrijving: 

M e t l eggen eener r i o l e e r i n g 
en het m a k e n v a n K e i 
en K l i n k e r b e N t r a t i n g i n 
de gemeente Megen . 

Bestek en teekening zijn verkrijgbaar 
ten gemeente-secretarie tegen betaling 
van f3.— 

Aanwijzing op Maandag 8 Februari 
ten 12 ure op het terrein en in het 
hotel van den heer A. A. MUSKENS 
te Megen. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van DORDRECHT ,ijn voor
nemens op M a a n d a g 8 F e b r u a r i 
1897, des namiddags te 1 uur, ten 
Kaad huize in het openbaar a a n te 
besteden: 

B e t m a k e n v a n A a n l e g 
p l a a t s e n ten behoeve 
v a n een S t o o m p o n t -
v e e r d i e n s t tuaschen 
D O B D B K C B T — Z W 1 J N -
D B K C B T , i n een o f i n 
twee percee len . 

Bestek en voorwaarden zijn verkrijg
baar ter Secretarie dier gemeente (le 
afd.) van af Woensdag 27 Januari 1897, 
tegen betaling ran ƒ 0 . 5 0 per exem
plaar. Zoover de voorraad strekt, wor
den aldaar mede teekeningen verkrijg
baar gesteld j fl.— per stel. 

Inlichtingen worden verstrekt op 
iederen werkdag de besteding vooraf
gaande, aan het Bureau der Gemeente
werken , Kromhout No. 17, voorin, van 
9—11 en nam. van 2—3 uur, alwaar 
tevens bestek en teekeningen ter visie 
liggen. 

Aanwijzing in loco heeft plaats op 
WOENSDAG 3 Februari 1897, voorin. 
11 uur. 

De op zegel geschreven insehrijvings
biljetten moeten, mede door de borgen 
onderteekend, ingeleverd worden ter 
Secretarie gemeld vóór den tijd der 
aanbesteding. 

AANBESTEDING. 
Namens den Heer C. G. D E ROOS, 

zal de architect A R. F R E E M te 
Arnhem op W o e n s d a g 3 F e b r u a r i 
IS97, des namiddags le 2 uur, in het 
„CAFÉ WATERREUS" aldaar, in het 
openbaar: 

aanbesteden. 
M e t a m o v e e r e n v a n 2 per

ceelen, » p het K O F i t -
V I O M J S I ' I . F I X No. « 8 
en Ü 9 a l d a a r en het 
B O U W K N v a n X I I K F 
K E N B U I Z E N . 

Bestek met twee teekeningen liggen 
ter visie in het lokaal der besteding 
en zijn tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 te 
verkrijgen bij den architect, Prins 
Hendrikstraat No. 63, waar tevens alle 
werkdagen van 12—'2 uur inlichtingen 
worden gegeven. 

Aanwijzing in loco op Zaterdag 30 
Januari e. k., voortniddags 10 uur. 

De Architect, 
A. R F R E E M . 

U T B F C H T S C D E 

Cementsteen Tegelfabriek 
van A . DE MO ÜE, utrecht . 

Cementtegels, Putten, Ringen enz. 
T e r drukkerij dor Naamlooze Vennootschap „Het V a o V W 
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J A N F R E D E R I K M E T Z E L A A R . 

Den twee-en-twintigsten Januari jongstleden overleed 
te Scheveningen op 78-jarigen leeftijd de heer J . F . 
Metzelaar, oud ingenieur-architect voor de gevange
nissen en rechtsgebouwen. 

De overledene, den 21 Juli 1818 tc Rotterdam 
geboren, ontving onderricht in het timmeren bij den 
heer Van Kempe Valk daar-ter-stedeenteekenonderwijs 
des avonds aan de Teekenschool, die later door de Aca
demie vervangen werd. Reeds in 1838 vestigde Metzelaar 
zich als baas te Rotterdam, waar hij zich spoedig 
in het bezit van eene zeer uitgebreide zaak mocht 
verheugen, hetgeen niet belette, dat hij zich met 
toewijding op de beoefening der schoone bouwkunst 
toelegde. Dank zij het ernstig bestudeeren van de 
werken der groote mannen op het gebied der bouw
kunst en zijn grooten aanleg, kon hij spoedig als 
architect optreden en mocht het hem gelukken een 
welverdienden naam te verwerven. 

Gedurende een tijdvak van dertig jaren had Met
zelaar een veel omvattenden werkkring, en de practisch 
gevormde architect kon op het voorrecht bogen met 
het vertrouwen van velen vereerd te worden. Onder 
de meest bekende zijner werken noemen wij het So
ciëte i tsgebouw in het Park, het Leeskabinet, de villa-
Hoboken cn het winkelhuis van Bunnekamp & Mahler, 
allen te Rotterdam. Toen in 1848 een prijsvraag voor 
de Zuiderkerk aldaar werd uitgeschreven, behaalde 
Van Dam den eersten prijs en werd de tweede aan 
Metzelaar toegekend. 

Gezondheidsredenen deden Metzelaar in 1868 be
sluiten de zaken aan kant te doen en zijne woonplaats 

-.naar Delft over te brengen; toen hij zich in 1870 
hersteld gevoelde, werd hij tot ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen benoemd, 

in welke betrekking het hem niet aan werkzaamheden 
ontbrak. Het tuchthuis te Leeuwarden, het rechts-
gebouw te Tiel en de cellulaire gevangenissen te Sche
veningen, Breda, Arnhem en Groningen, werden door 
hem ontworpen en uitgevoerd. In December 1884 
nam hij pensioen. 

ln 1867 vertoefde Metzelaar te Parijs, om alles, 
wat betrekking had op de Nederlandsche afdeeling van 
de wereldtentoonstelling, in orde te brengen. Het 
opmaken van het programma voor de prijsvraag van 
het Paleis der Staten-Generaal werd door de Regeering 
aan de architecten Rose, Godefroy en Metzelaar 
opgedragen en een ontwerp daarvan, later door 
laatstgenoemde opgemaakt, bleef onuitgevoerd en 
deelde het lot van een ontwerp voor de Academie
gebouwen te Leiden, waarvoor hij de opdracht ont
vangen had. 

Metzelaar bewoog zich op velerlei gebied cn was 
o. a. concessionaris voor de waterleiding te Rotterdam, 
die later door de gemeente werd uitgevoerd Hij had 
geruimen tijd zitting in het Bestuur van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst en werd 
later tot honorair lid benoemd. Hij was ridder in de 
orde van den Nederlandschen Leeuw en in de Gustaaf 
VVasa-orde van Zweden. 

De overledene nam in de bouwkundige wereld een 
eerste plaats in, heeft veel gedaan tot bevordering 
van de bouwkunst en den schoonheidszin bij het 
stichten van gebouwen en ijverde voor de klassieke 
richting. 

N O G E E N S H F T B U R E N R E C H T . 
Het zal velen uwer lezers als mij genoegen hebben 

gedaan, in uw vorig nummer het uitvoerig verslag te 
vinden van de rede, door Mr. J . Limburg uitgesproken 
ter vergadering, 15 dezer door het Bouwkundig Ge
nootschap te 's-Gravenhage gehouden. 
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Wij architecten komen zoo dikwijls in de gelegen
heid omtrent het burenrecht het Burgerlijk Wetboek 
te moeten raadplegen, dat wij gaarne de voorlichting 
van een bekwaam rechtsgeleerde ontvangen. 

Alleen verwondert het mij ccnigszins, dat de heer 
Limburg geen critiek van de bepalingen, in het Bur
gerlijk' Wetboek omtrent burenrecht voorkomende, 
heeft gegeven. Dat de spreker zich met al het bepaalde 
zou kunnen vereenigen, komt mij niet waarschijnlijk 
voor Maar misschien heeft hij, wel wetende dat de 
herziening van de artikelen die hij besprak, toch voor
eerst wel niet aan de orde zal komen, de critiek ach
terwege gelaten, om zijn hoorders alleen met het nu 
eenmaal bestaande bezig te houden. 

Het zij er verre vandaan dat ik mij aan die critiek, 
voor zooverre de juridische zijde van de zaak betreft, 
zou willen wagen. Alleen de technische bijzonderheden 
die in wetsbepalingen als de onderhavige met de zuiver 
juridische in nauw verband staan, wensch ik met een 
enkel woord aan tc roeren. 

Reeds bij het opslaan van den vierden titel van het 
tweede der boeken waarin het Burgerlijk Wetboek 
verdeeld is, ziet men aan spelling en stijl, dat men met 
bepalingen uit het begin dezer eeuw te doen heeft. 

D c beide eerste artikelen geven geen stof tot opmer
kingen ; ook het tweede is zeker duidelijk. Maar in 
A r t . 675 wordt gesproken van een „waterbron" wier 
„ l o o p " niet veranderd mag worden. Hier schijnt dus 
een beek bedoeld en geen bron, daar deze toch onmo-
gelij k een loop kan hebben. 

Over dc taak in Art . 677 den „regtbanken" opgelegd, 
om „het belang van den landbouw met de onschend
baarheid van het regt van eigendom" overeen te 
brengen, zal ik niet spreken, daar mij anders de 
rechtsgeleerden een „tic sutor" zouden toeroepen. 
Alleen meen ik als leek te mogen opmerken, dat 
mij die taak niet gemakkelijk schijnt. 

Dat ieder eigenaar, zooals in Art . 678 bepaald 
wordt, zijn nabuur noodzaken kan , hunne aan elkander 
grenzende eigendommen af te scheiden, ziedaar een 
voorschrift, vaartegen niets te zeggen valt; ook schijnt 
het billijk, dat die afsluiting „ten gemecnen koste" 
zal geschiedt n Doch, hier is een maar. Want de 
wetgever bepaalt niet, welk middel tot afsluiting ge
bezigd zal worden; misschien heeft hij er zich niet 
aan willen wagen, uit de verschillei de wijzen van 
afsluiting een keus te doen, en heeft hij gemeend, 
dat het plaatselijk gebruik in deze zou gevolgd worden. 
N u is het mij eens voorgekomen, dat tusschen erven 
in de bebouwde kom eener gemeente, afscheiding 
voor gemeenschappelijke rekening moest gemaakt 
worden. De eigenaar, die als buurman de helft moest 
betalen, verklaarde zich daartoe bereid doch zeide 
tevens, dat hij een afsluiting, gevormd door suiker-
kanassers, de matten waarin vroeger de koloniale 
suiker hier-te-lande werd aangevoerd, voldoende achtte. 
Mijn patroon, die met zulk een primitieve afsluiting 
geen genoegen nam, moest nu wel het geheele werk 
voor zijn rekening nemen. 

Voorschriften omtrent het materiaal der afsluiting, 
zoo gemaakt dat zij voor verschillende toestanden ge
schikt zijn, mogen dus dringend noodzakelijk worden 
geacht. 

Met het bepaalde in Art . 6 8 1 , dat alle muren 
„worden gerekend gemeene muren te zijn, ten ware 
er een titel ofteeken, het tegendeel aanduidende, mogt 
bestaan", zal men zich zeker kunnen vereenigen. Dat 
in dit artikel ook muren tusschen „landerijen, hoven 
en tuinen" worden genoemd, heeft mij altijd den in
druk gegeven, dat de wetgever zich als regel de af

scheiding van terreinen door muren heeft gedacht en 
daar ook in Art. 678 het oog op heeft gehad. Maar 
deze afscheiding door muren is hier-te-lande slechts 
zelden gebruikelijk; in Frankrijk daarentegen komt zij 
veel voor, zoo als ieder die daar wel eens gereisd 
heeft, zich zal herinneren. Daarom schijnt mij de re
dactie van Art . 681 niet gelukkig met het oog op 
Nederlandsche toestanden. 

Ook de kenteekenen, die Art . 682 noemt als aan
gevende, „dat een scheidsmuur niet gemeen is", zijn 
voor ons land vreemd en blijkbaar naar een Fransch 
voorbeeld gevolgd. Wat beteekent voor ons bv. de 
schoone zin: „het bovenste van den muur aan den eenen 
kant opstaande en loodregt met deszei fs voetstuk"? 
Bedoelde de wetgever een muur die schuin is afgedekt, 
waarom dit dan niet gezegd? Maar dergelijke schuin 
afgedekte scheidingsmuren zijn hier-te-lande zeldzaam, 
en daarom is het eerste kentecken al zeer ongelukkig 
gekozen. Is ook hier weer een Fransch origineel zonder 
nadenken nagevolgd? 

Vreemder is nog wat als tweede kentecken wordt 
genoemd. Daar wordt gesproken van een muur die 
„een gebouw of eene (sic) terras steunt". La tenasse 
stond er zeker in het origineel en de vertaler schreef 
dood kalm: cene terras. Terrassen, zooals hier bedoeld 
worden, komen alleen in bergachtige landen, althans 
in landen, waar de grond zeer geaccidenteerd is, 
voor. Hier in Nederland waar de hoogste berg nauw-
lijks een heuvel kan genoemd worden, zal men ze 
wel weinig vinden. Dit kenteeken zal zich dus uiterst 
zelden vertoonen. 

Onder de kenteekenen, verder genoemd, komen 
ook „steenen lijsten" voor. In den tijd, dat de wet 
werd gemaakt, zullen die hier te lande weinig zijn 
aangetroffen, en dus moet men al weer aan een buiten -
landsch voorbeeld denken. Pas in den allerlaatsten tijd 
ziet men bergsteen hier te lande af en toe eens voor 
lijsten gebruiken; heeft dus de wetgever een zieners
blik gehad? 

Nu kom ik aan het slot van dit Artikel, waar 
gezegd wordt: „In die gevallen wordt de muur ge
rekend bij uitsluiting toe te behooren aan den eigenaar, 
aan wiens kant het gebouw, dc terras, de lijsten en 
vooruitstekende steenen of de goot van zoodanige 
kappen gevonden worden". Dit is begrijpelijk voor zoo
ver het gebouw en het terras betreft; maar de lijsten, de 
vooruitstekende steenen of de goot, die iemands uit
sluitend recht op een muur bewijzen, zullen juist aan de 
zijde van den buurman worden aangetroffen. Hier kan 
dan ook de wetgever zich onmogelijk een heldere voor
stelling van de werkelijkheid gevormd hebben. 

Artikel 683, dat bepaalt „de reparation en weder-
opbouwing van den gemeenen scheidsmuur, komen 
ten laste van alle degenen, die op den muur regt 
hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders regt" 
schijnt zeer billijk; maar de practijk toont de moei
lijkheid aan, om ieders recht, of liever ieders ver
plichting juist vast te stellen. Kn het slot van dit 
artikel, waarin wordt aangegeven, hoe de mede
eigenaar zich kan „bevrijden om tot de kosten van 
reparatie en wederopbouwing bij te dragen", is zeer 
rekbaar. Want wat te verstaan onder „de steden en 
aaneengebouwde voorsteden en dorpen"? Dat hier 
weer klakkeloos weg uit het Fransch vertaald is, 
springt aanstonds in het oog. 

Duidelijk en voor de practijk ook zeer voldoende 
is Art. 6 8 4 , dat regelt, welk gebruik ieder der 
eigenaars van den gemeenschappelijken muur mag 
maken. Doch voor het volgend Artikel kan ik dien 
lof niet over hebben. Want de bepaling dat de mede-
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eigenaar die „den gemeenen scheidsmuur hooger doet 
• optrekken" behalve de kosten daarvan ook „moet 
dragen de vergoeding der schade, die door dc zwaarte 
veroorzaakt wordt, naar evenredigheid van den last 
en volgens de waarde", is weer een dier uitdrukkin
gen , die tot allerlei verwikkelingen aanleiding kunnen 
geven. Bij Art . 6 8 9 kom ik op dit Artikel terug. 

De Fransche oorsprong der bepalingen, vervat in 
Art . 686, kan voor geen deskundige verborgen blijven. 
Het is blijkbaar gemaakt met het oog op de in 
Frankrijk gebruikelijke zware muren van bergsteen, 
waar „ieder mede-eigenaar van een gemeenen scheids
muur" ruimte genoeg vindt om „op het gedeelte, het
welk hem toebehoort, eene goot te leggen". Als die 
bepaling hier-te-lande letterlijk moest worden gevolgd, 
dan zouden op onze steens- of anderhalvesteens muren 
onmogelijk smalle gootjes komen te liggen. Dat ook 
goten dikwijls gemeenschappelijk zijn, daarvan schijnt 
de wetgever niets te hebben geweten. 

In Artikel 687 vind ik de uitdrukking dat „de 
mede-eigenaar eens muurs, welke niet tot de ver
hooging heeft bijgedragen, den mede-eigendom dier 
verhooging kan verkrijgen, mits betalende de helft 
van de gemaakte onkosten" niet zeer gelukkig. Veel 
beter ware het geweest indien hier stond „mits be
talende de helft der waarde van het verhoogde ge
deelte". Want nu wordt degeen, die het eerst aart 
het verhoogen gaat, in de verzoeking gebracht, het 
bedrag dier kosten, als hem later daarnaar gevraagd 
wordt, zooveel hij kan aan te dikken. Vermoedelijk 
heeft de wetgever hier weer meer aan de vroeger 
reeds genoemde tuinmuren gedacht; hadden hem de 
scheidingsmuren tusschen gebouwen helder voor oogen 
gestaan, dan zou hij hebben ingezien hoe moeilijk 
het valt om, als eenmaal een gebouw verhoogd wordt, 
met juistheid vast te stellen, welke onkosten ge
maakt zijn aan één stuk muur. Zooals het Artikel 
nu luidt kan de eerstbouwende eigenaar van den later 
bouwenden buurman vorderen, dat hij hem b.v. de 
helft der kosten van een I'ortland-ccmcnt-bepleistering 
zal vergoeden, ofschoon die buurman daar feitelijk 
niets aan heeft. Ja zelfs kan, met de wet in de hand, 
de helft der kosten, veroorzaakt door een groote 
reclame-schilderij, zooals die thans nog al eens ge
maakt worden, van den buurman worden gecischt. 

Over Artikel 688, hetwelk bepaalt dat „geen muur 
zonder den wil van deszelfs eigenaar kan worden 
gemeen gemaakt" valt niets te zeggen. Doch des te 
meer is er bij Art . 6 8 9 op te merken. Hier worden 
als het ware de Artikelen 684 en 685 nader om
schreven. Den mede-eigenaar wordt verboden, „zonder 
toestemming van den anderen, in den gemeenen muur 
eenige diepte of holte te maken, noch tegen denzelven 
eenig werk te doen aanbrengen of te doen steunen". 
Dat hier muren als afsluitingen van terreinen den wet
gever voor oogen stonden, schijnt wel zeker. Maar 
toch is ook aan de muren tusschen gebouwen gedacht; 
de wetgever, zich herinnerende, dat hij daarover 
reeds in de Artt. 684 en 685 heeft gesproken, zegt 
dat in dc gevallen bij die artikelen voorzien „de 
mede-eigenaar kan vorderen, dat vooraf door deskun
digen de noodige middelen worden beraamd, ten 
einde het nieuwe werk aan zijne regten geen nadeel 
toebrenge". 

Deze laatste bepaling ware zeker bij de Artt. 
684 en 685 beter op haar plaats geweest. Doch 
waarom wordt nu van „deskundigen" gesproken, ter
wijl in vele andere Artikelen, waar de voorlichting 
dezer heeren nog wel zoo noodig is, daarover een
voudig wordt gezwegen? Want wat kunnen de des

kundigen in dit geval doen? Zij kunnen zooveel mid
delen „beramen" als hun goeddunkt, maar de ver
plichting van den bouwenden mede-eigenaar, om die 
middelen ook toe te passen, is uit het artikel niet 
te lezen. 

De wetgever heeft dit wellicht zelf ingezien en daarom 
het slot van het artikel zóó geredigeerd, dat, mocht 
de bouwende mede-eigenaar onwillig blijven naar goeden 
raad te luisteren, de nabuur toch geen schade lijdt. 
Dit slot luidt: „Indien het nieuwe werk aan den eigen
dom van den nabuur nadeel veroorzaakt heeft, moet 
hij daarvoor schadeloos worden gesteld; zullende echter 
de schade, toegebragt aan hetgeen tot verfraaijing van 
den scheidsmuur heeft verstrekt, bij het opmaken der 
schadeloosstelling niet in aanmerking komen". 

Wat met deze laatste woorden bedoeld mag zijn, 
is mij altijd een ondoorgrondelijk geheim gebleven. 
Waaraan mag de wetgever hier toch wel gedacht 
hebben ? Aan het behangselpapier, het verfwerk, het 
pleisterwerk ? Maar er is toch geen reden om die 
„verfraaijingen" uit te sluiten! O f zijn misschien weer 
tuinmuren verondersteld ? 

In Art . 6 9 0 vinden wij genoegzaam hetzelfde, als 
in Art . 678 voorkwam. Maar nu worden er weer de 
„steden en aaneengebouwde voorsteden en dorpen" 
bijgehaald en alleen gezegd dat „een ieder" steeds 
„zijnen nabuur kan noodzaken om bij te dragen tot 
het maken of herstellen van afsluiting". Maar hoeveel 
moet er bijgedragen worden ? De helft, zult gij zeg
gen, en dit is ook mijn meening. Maar waarom staat 
dit dan niet in het Artikel , dat nu een noodeloozc, 
ja zelfs verwarrende toevoeging bij Art . 678 schijnt? 

Doch er staat althans aan het slot van dit m. i. 
grootendecls noodelooze artikel iets, wat wel nuttig is, 
en dat zeker bij Art. 678 goed op zijn plaats zou geweest 
zijn, nl.: ,,l)e wijze en de hoogte der afsluiting zullen 
geregeld worden volgens de bijzondere verordeningen 
en plaatselijke gebruiken". Het nut van dit slot wordt 
evenwel weer eenigszins twijfelachtig door de vage 
aanduidingen der nadere regeling. Ken duidelijke op
gaaf van de afmetingen, materialen en wijze van 
samenstelling der in ons land meest gebruikelijke 
wijzen van afsluiting, ware zeker verkieslijker geweest. 
Maar het schijnt dat de wetgever, waar zijn Fran
sche voorbeeld hem in den steek liet, al heel weinig 
moeite gedaan heeft, om duidelijk te zijn. 

Dat in Art . 6 9 1 , waar bepaald wordt, dat een 
„ g e m e e n e heining" door een „gemeenen muur" mag 
worden vertangen, maar dat „geenzins" het omge
keerde mag geschieden , op Fransche toestanden wordt 
gedoeld, behoeft na het boven opgemerkte geen 
nader betoog. 

F.venwel, de wetgever ziet toch nog men zou haast 
kunnen zeggen: beter laat dan nooit — in, dat hier 
te land.- meest houten afscheidingen voorkomen, en 
daarom zegt hij in Art . 6 9 8 : „ D e bepalingen in A r t . 
681 tot en met Art. 697 vervat, zijn toepasselijk op 
iedere afscheiding van hout". Doch nu maakt hij zijn 
fout slechts ten deele weer goed, want ieder deskundige 
zal aanstonds moeten toegeven dat steenen en houten 
muren niet zoo maar in één adem genoemd mogen 
worden. Vooral de bepalingen van Art . 684 kunnen 
op houten muren niet toegepast « o r d e n . 

Wij vervolgen dan ons onderzoek en komen met 
Art . 692 aan de reeks van fraaie bepalingen omtrent 
de „uitzigten". 

De bezorgdheid van den wetgever, in Art . 692 
uitgedrukt, „dat , zonder de toestemming van den 
anderen'', door een der naburen „in den gemeenen 
scheidsmuur eenig venster of andere opening, op welke 
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wijze het ook zijn moge", gemaakt worde, laat zich 
alleen verklaren als men weer denkt aan de tuinmuren, 
waarover ik het vroeger had. Want wie zal pogen 
„een venster" te maken, dat bij zijn buurman in huis 
uitkomt cn dat dus door dezen onmiddellijk onbruik
baar gemaakt zou worden? 

Zonderling en zeker niet duidelijk is het slot van 
Art . 692. Wat den nabuur eerst gestrengelijk ver
boden wordt mag hij echter doen „in dat gedeelte 
van den muur, hetwelk hij te zijnen koste optrekt, 
mits zulks dadelijk bij de optrekking geschiede op 
de wijze bij de twee vorige Artikelen omschreven". 

Ook hier schijnt mij het aannemelijkst, dat de wet
gever zich weer een gemeenschappelijken tuinmuur 
heeft voorgesteld en dat hij den persoon, die dien 
muur voor eigen rekening optrekt, heeft willen be-
loonen door hem een zekere wijze van lichtschepping 
te vergunnen. 

Maar in de practijk wordt het Artikel meest toege
past bij gemeenschappelijke muren van kuisen, die 
door één der eigenaars worden verhoogd. Kn daarvoor 
kan het zeker niet bedoeld zijn, want nu is het moge
lijk het zoo uit te leggen, dat de eenmaal gemaakte 
lichtschepping moet blijven bestaan, ook al verkrijgt 
de buurman door aankoop het verhoogde gedeelte. 

Bij Artikel 693 wordt men in het vermoeden ver
sterkt, dat de wetgever, zoo al niet aan tuinmuren 
alleen, dan toch aan zeer lage muren gedacht heeft. 
Want de „digte ijzeren traliën", daar voorgeschreven, 
kunnen alleen dienen om te beletten, dat iemand op 
's buurmans erf zou uitklimmen. Zooals zij nu, volgens 
de letter der wet, op verdiepingen plegen gemaakt 
te worden, dikwijls op 10 en meer meters boven 
den grond, missen zij alle reden van bestaan. O f 
meent men, dat ook dan nog gevaar voor uitklimming 
aanwezig is? 

Kdoch, in Art . 694 wordt toch van „verdiepingen" 
gesproken, als daar wordt vastgesteld, dat een venster 
„niet lager dan twintig palmen boven den vloer" 
mag komen. Kvenwel lijkt het mij, alsof dit er 
later is bijgevoegd, en niet in den oorspronkelijken 
gedachtegang des wetgevers heeft gelegen. Want van 
het nut der „digte traliën" op verdiepingen kan ik 
mij geen voorstelling maken. 

Zeer schoone Artikelen schijnen mij die van 695 
tot 697. Ik heb mij dikwijls afgevraagd, door welke 
inzichten de wetgever toch bij die „uitzigten" wel geleid 
mag zijn geworden. Hij heeft willen beletten, dacht ik 
dan, dat de eene buur op des anderen erf kijkt. Maar 
zou hij dan gemeend hebben, dat de bekende „twintig 
palmen" een beletsel zijn voor de lichtstralen, om 
tot ons oog door te dringen? Ik kon het haast niet 
aannemen. Is dan misschien voor uitklimming ge
vreesd ? Doch dan scheen het mij weer dat die twintig 
palmen, gesteld dat de buurman zulke booze plannen 
mocht hebben, al heel weinig zekerheid daartegen 
gaven. Kn dan dat „uitzigt ter zijde of in de schuinte"! 
Hier worden „vijf palmen" afstands voldoende geacht 
om den nabuur vrijheid en veiligheid te verzekeren! 

Ik meen, in het bovenstaande, aangetoond te 
hebben, dat dit gedeelte onzer wetgeving, op het 
burenrecht betrekking hebbende, dringend herziening 
vereischt. Bij die herziening zal het noodig zijn, dat 
de rechtsgeleerden, die zich daarmede bezig houden, 
zich beter doen voorlichten, dan zij, die de tegen
woordige artikelen redigeerden. Verzekeren zij zich 
van goed advies, dan kunnen zij veel bijdragen, om 
allerlei onzinnige bepalingen, die nu een vruchtbare 
boom van twistappels zijn, te doen verdwijnen. 

Een bestendig lezer. 

D K C L O U D K K P A R I J S C H E 
W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G IN 1900. 

Wie eenigszins van nabij bekend is met de toe
standen in de provincie, zal weten, dat de redactiën 
der plaatselijke bladen in de provinciesteden zich 
somtijds, wegens den beperkten kring hunner lezers, 
vrijheden kunnen veroorloven, waarvoor de algemeen 
gelezen groote bladen zouden terugdeinzen; hij zal dan 
ook wel opgemerkt hebben, dat zij bij zulk een ge
legenheid wel eens aardig uit den hoek kunnen komen. 

Zoo kwam dezer dagen in de Nieuwe Btedaschc 
Couiant, als vervolg en toelichting op een gefingeerd 
telegrafisch bericht, dat twee Hollandsche ingenieurs 
bekroond waren voor hun ontwerp van den „Clou" 
voor de aanstaande 1'arijsche tentoonstelling, een 
werkelijk niet onaardige mop voor, onder den hier-
bovenstaanden titel, met de bijvoeging: „Een triomf 
der Hollandsche ingenieurswetenschap." 

Ware het niet, dat een van de bladen der Resi
dentie het stuk in zijn geheel had overgenomen, dan 
zou het gewis, als zoovele andere van dien aard, 
buiten onzen gezichtskring zijn gebleven. Wij zouden 
dan de aangename afwisseling hebben gemist, die 
de lezing ervan verschafte, tusschen het genot van 
taaie beschouwingen over kiesrecht, personeel, de 
Derwischen, de Atchison-waarden, de Venezolaansche 
questie, de Armeniërs en andere vermakelijkheden, 
die de dagbladen ons tegenwoordig opdisschen. Ik 
zeg aangename afwisseling, want ik dien in onzen 
Opmerker wat voorzichtig te zijn; sprak ik van ver
maak, dan zou ik ons bouwkundig weekblad in ver
denking brengen er medewerkers op na te houden, 
die vermaak scheppen in moppen, ten koste van onze 
onvolprezen ingenieursbent. Sprak ik van genot, dan 
zou ik de zaak nog erger maken en mij daarenboven 
onjuist uitdrukken, want daarmede zou ik de letter
kundige waarde van het artikel te hoog aanslaan. 
Dit neemt niet weg, dat het den onbekenden schrijver 
blijkbaar niet aan talent en geest ontbreekt. 

In een vorm a la Jules Verne geeft hij een be
schrijving van den put van 17 kilometers diep, door 
middel waarvan de inwendige warmte der aarde in 
electrischen stroom zal worden omgezet en nog veel 
andere gewenschte zaken, o. a. de drooglegging der 
Zuiderzee, als bijproducten zullen worden verkregen. 

E n door die beschrijving heen vlecht hij een bij
tende satire, a la Heinrich Heine, op in onze tech
nische kringen bekende personen, zaken en toestanden. 

De veronderstelling is, geloof ik, niet zeer gewaagd, 
dat de schrijver in die kringen geen vreemdeling is. 

Dit kan, dunkt mij, met voldoende zekerheid worden 
opgemaakt uit de wijze, waarop hij den draak durft 
te steken met verdienstelijke leden van ons ingenieurs
corps en met professoren, zelfs van onze Polytech
nische School, getuige bijvoorbeeld het volgende: 

.Het is onzen lezer» bekend, hoe hoog geroemd en wereld
bekend onze ingenieurswetenschap op waterbouwkundig gebied 
1B, was en blijven zal, naar wij hopen, in het buitenland. Speciaal 
(iiiB, Noordbrabanters, blijkt slag op slag hoe verdiend die repu
tatie ie, 0. a. bij de verlegging van deu Maasmond en het veer 
en de brug bg Waalwjjk niet dc beroemde Nederlandsche inge
nieurs Tutein Nolthenius en Six aan het hoofd, ook bekend als 
schrijvers in Eigtn Haard. Verder bljjkt do welverdiendheid der 
reputatie uit don Waterstaat in lndië, do havens van VlisBingen, 
Amsterdam. Rotterdam, hot Merwcdcknnunl, het Groot Noord-
boUandsch Kanaal, enz. 

„Die ingenieursberoemdheid is, naast den jenever, onze trots 
in 't buitenland. En we zullen, als we 't beleven, onze kinds
kinderen nog hooren spreken daarover, om nog te zwijgen van 
de militaire ingenieurs, die steeds golij'-.en tred houden achter 
den vooruitgang der artillerie-wetenschap in het buitenland." 

en verder: 
„Wjj voor ons zjjn vol bewondering voor dezen nieuwen triomf, 

der Hollandsche ingenieurs-wetenschap en voor alle andere ge-
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eerde wetenschappen. De Hollandsche geleerde wereld /al al 
meer cn meer de verbazing wekken van heel dc bescbaafdo 
wereld. Hier een professor, die beelemaat uit Batavia komt om 
te Leiden een wercldraadael op te lossen. Diiiir een professor, 
die uit alle boeken over bouwkunst een boek, bet book der 
bouwkunst maakt. Ginds eon professor, die oen boek schrijft over 
poldergemalon, dat zóó wel overeenkwam met wat er noodig was 
op dat gebied, dat alle polders het feitelijk reeds bezaten vóór 
't de pers vorliet. Elders een professor, die in een wereldberoemd 
boek aen monsch leert, hoe men 't gemakkelijkst trappen klimt 
— wat véél is in een land waar bijna elk buis een bovenhuis 
heeft. Eindelijk — neen, wij eindigen. Wanneer zouden we 
„anders" moeten eindigen:"' 

Ik zal mij wel wachten om hier te zeggen, dat 
ik dit nu een aardigen of wel den juisten toon vind, 
waarop critiek in technische aangelegenheden moet 
worden uitgeoefend, omdat vele lezers van De Op-
metkei geacht kunnen worden, min of meer met 
de ware toedracht en den stand der zaken op water
bouwkundig gebied in ons land bekend te zijn, 
en er ook weinig vernuft noodig is, om tusschen de 
regels de namen der professoren, met wie hier een 
loopje genomen wordt, in te vullen. Ik meen bij den 
schrijver genoegzame schranderheid te mogen veron
derstellen om aan te nemen, dat hij wel zal be
grijpen, dat de betrokken heeren het niet de moeite 
waard zullen vinden zich boos te maken over de 
leelijke kladden, die hun op lossen toon worden aan
gesmeerd. En toch is er iets in dien toon, in den 
toon van het geheele stuk, dat mij, alle persoonlijke 
sympathieën of antipathieën ter zijde stellende, de 
overtuiging geeft dat de schrijver, hoe leelijk de 
steken onder water ook zijn, die hij uitdeelt, over 
het algemeen de lachers op zijn hand zal hebben, en 
dit werkt vaak meer uit dan de deftigste vertoogen. 

De betrokken heeren zullen dus, dunkt mij, in dit 
geval het best doen maar mee te lachen, zij het 
ook als de bekende boer, die kiespijn heeft, over 
de handigheden die een Bredasche laat ons 
nu maar eens zeggen, kwajongen, zich ten hunnen 
koste veroorlooft. 

Een veel hooger qualificatie dan deze zullen zij 
hem toch denkelijk wel niet toekennen. 

Maar dit daargelaten, meen ik, dat wij toch uit 
deze, — afgezien van het brutale en hoogst ongepaste 
van de grappen, — niet onaardige mop iets kunnen 
leeren en zij een vingerwijzing bevat naar ..Something 
rotten in the state of Danmark". Wat de schrijver hier 
in de krant durft te zetten, wordt door velen gedacht, 
zonder dat zij er zich anders dan in intiemen kring 
over uitlaten, en hoezeer men den vorm moge afkeu
ren, waarin hij zijn gemoed lucht geeft, ook voor dien 
vorm is een vrij natuurlijke aanleiding aan te wijzen. 

Laat mij nog een volzin aanhalen, om deze be
wering te staven. 

„Den scepter van sleur, gesmeed door oppervlakkigheid, welke 
regeert op het gebied van onderwijs als op zooveel ander ge
bied, dien roepen we toe met woorden uit denFaust: „Verwoile 
noch, du bist so schön!" 

De bittere ironie, die hieruit spreekt, doet ons den 
lust tot lachen vergaan en wij denken daarbij, be
halve aan oppervlakkigheid en sleur, nog aan den 
verderfelijken cóter iegees t , aan het misbruik, dat in 
sommige kringen gemaakt wordt van den mantel 
der liefde, aan het misbruik van macht, dat aan de 
waarheid den mond snoert; wij denken aan de bruta
liteit , waarmede de middelmatigheid, de onkunde 
somtijds zich een weg weet te banen tot hooge positie, 
daartoe den ondergeschikte gewetenloos exploiteerende 
en uitknijpende als een citroen, dien men daarna 
wegwerpt. En dan waag ik het de vraag te stellen, 
of die brutaliteit niet van veel ernstiger aard is en 
zelfs wel in een adem genoemd mag worden met 

de ongepaste aardigheden van iemand, die misschien 
geen andere bedoeling had dan de lezers van een 
provinciale courant te vermaken, en daarvoor nu onze 
ingenieurs en professoren tot mikpunt heeft gekozen. 

Maar misschien ligt ook een ernstiger bedoeling 
ten grondslag aan deze satirieke ontboezemingen; 
misschien neemt de schrijver, wijl hem zijn positie 
niet toelaat een strijd met open vizier aan te binden, 
slechts noode zijn toevlucht tot hatelijkheden en koelt 
hij zijn gemoed aan de personen, die bij de gewraakte 
zaken en toestanden betrokken zijn, maar die niet 
altijd de schuldigen, somtijds zelfs niet eens mede
plichtigen zijn. Deze soort van critiek mist wel nooit 
hare uitwerking op een deel der publieke opinie, 
maar voert toch zelden tot het doel, tenzij dit, wat 
wij zonder bewijs niet mogen aannemen, uitsluitend 
mocht zijn personen te kwetsen. 

Aangenomen dus, dat het hier ook wel degelijk 
de toestanden geldt op het gebied van dc eertijds wijd
vermaarde Hollandsche ingenieurswetenschap, noem 
ik de zoodanige, die aanleiding geven tot beschou
wingen als die van den onbekenden Bredaschen grap
penmaker, diep treurig, zoo treurig, dat, — indien er 
geen ander middel dan de geniepige sttirc bestond, 
om de Nederlandsche natie wakker te schudden uit 
de verregaande onaandoenlijkheid, die volgens Prof. 
A . Pierson hare nationale hoofdzonde is, — men dezen 
prikkel, als een noodzakelijk kwaad ter bestrijding 
van een nog grooter kwaad wel zou moeten aan
wenden. 

Laat ons evenwel vertrouwen, dat er nog andere 
middelen zijn, dat er nog mannen onder ons gevonden 
worden, die een onafhankelijke positie danken aan 
eigen verdienste en rechtschapenheid, en dat deze 
hun talenten en hun invloed zullen aanwenden, om 
te breken met den sleur, de ergerlijke misstanden 
uit den weg te ruimen, en onze ingenieurswetenschap 
en ons technisch onderwijs in eere te herstellen. 

L U C T O R . 

B I J D E P L A A T . 
De drie woonhuizen „en-bloc" zijn in de jaren 1894 

en 1895 gebouwd aan de Groot-Hertoginnelaan te 
's-Gravenhage. 

De gevels zijn gemetseld van kleurig Waalhardgrauw, 
met banden, lijsten en afdekkingen van witte steen 
(Pierre de Morley). 

Het dak is met blauwe en roode kruispannen ge
dekt en de hooger opgaande trappenhuizen met roode 
leipannen. 

De kosten van den bouw hebben ongeveer / 54,000 
bedragen. 

H . WESSTRA J K . 
's-Gravenhage, Januari 1897. Architect. 

VEREEN1UINU „DE FRIESCHE B 0 1 W K R 1 N U " 
TE L E E U W A R D E N . 

Va nadering van 21 Januari 1897. 
Dc Voorzitter opende deze eerste vergadering in 1897 meteen 

hartelijk woord van welkom. 
Na lezing der notulen en 't afdoen van eenige zaken van hnis-

boudelijken aard, stelde de Voorzitter de behandeling van de jaar
verslagen van den Penningmeester en den Secretaris aan do orde; 
daaruit blijkt dat het saldo in kas bedraagt f 103.13 en het leden
tal is gestegen tot 58. Zoowel financieel als in ledental is dc 
Vereeniging sterker geworden, terwijl de bebundclde onderwerpen 
op de vergaderingen blijk geven van toenemende ambitie. 

Alsnu werd het woord gegeven aan den heer Rekker ter beant
woording van de vraag omtrent zinkbedekking, in 't vorig verslag 
opgenomen. 

Na een inleidend woord zeide spreker: Het spreekt wel van 
zei l , wanneer zink van no. 8 tot en met no. 12 (dit zjjn de lage 
nummers) wordt voorgeschreven, het een besliste zaak is dat het 
plat niet grooter kan zijn dan 4 tot en met 8 M 1 . , terwijl men 
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by gebruik van zwaarder zink do afmeting nog iettt grooter kan 
nemen. Men kan evenwel onder bovengenoemde voorwaardon 
toch wel een groot plat soliod dekken, doch ia dan gebonden aan 
de navolgende eischen: 

le. Het tc gebruiken zink moet minstens van no. 15 zijn, en 
2e. het plat niet breeder dan 2 a 2.10 M en zonder lijsten. 

In dit geval kan het plat, zonder dat zulks aan do soliditeit 
afbreuk zal doen, van onbepaalde lengto zijn. mits men zorge 
de dakplanken in de richting der breedte te leggen. Op een dergeljjk 
plat moeten de bladen zink in dezelfde richting als de planken 
worden gelegd. Ook is er geen bezwaar, wanneer dit plat aan 
een muur grenst, het zink tegen dien muur op te zetten; de 
deugdelijkheid van het werk zal daardoor niet geschaad wordon. 
Het bekleeden met zink van vierkante platten van eenige afmeting, 
omgeven door opstanden of lijsten, ook al gebruikt mon zwaar 
ziuk, kan nimmer zoo degelijk zjjn dan waunocr men een dergelijk 
plat eenigzins hellend maakt en met roeflatten bewerkt. 

De soliditeit van zinken platten, van welken aard ook, is in 
hoofdzaak afhankelijk van tie bewerking. Spr. noemde eenige 
gegevens welke naar zyne mecning noodzakelijk moeten worden toe
gepast, vooral ook hy het maken van platten zonder roeflatten. Ten 
le moet de workman zorgen dat het zink minstens 1 c M. vrij ' ' ' ' j f t 

van de lijst of den opstand, omdat het zink een groote uitzettings-
coëffleient heeft; ten 2e mag het zink in geen geval gespijkerd 
wonen, ook niet onder dc soldcernaden: ten Se moeten, vooral 
ook by eindlingshout, soliede haken tor bevestiging der kralen 
wordeu aangebracht, en eindelijk moet zink zooveel mogelyk 
in do richting der planken gelegd worden. Ten slotte werd er 
door den spreker nog op gowezen. dat geen dwarszink aan langs-
zink mag verbonden worden, omdat de uitzetting van lengte en 
breedte verschilt en daardoor tic vrye werking wordt belemmerd. 

De volgendo vraag: „Welke ondervinding heeft men van car-
holineum", was in handen gesteld van den heer Scholteus, die 
daaromtrent bet volgende mededeelde: 

Carbolineum wordt gemaakt in de fabrieken tot bereiding vnn 
kooltoorprotluctcn. Het hoofdbestanddeel is, naar den reuk tc 
oordeelen, creosoot-olie. welke olie een distillatieproduct van kool-
teer is. Creosoot-olie is niet in water oplosbaar eu spoelt dus door 
den regen niet uit de poriën van het hout. 

Dc bederfwerende eigenschap wordt toegeschreven uan het in 
de stof aanwezige carbolzuur en de daarmede overeenkomende 
/uren, in 't algemeen phcnollcn genaamd. De olie vormt dc 
kleefstof van deze zuren, die in water oplosbaar zijn en houdt 
ze in dc poriën vast. Dc lym- cn eiwitstoffen van het bout zyn 
bet meest aan verrotting onderhevig en trekkon de minder aan-
tastlnire vezels in bet ontbindingsproces mede De phenollen nu 
hebben dc eigenschap de eiwitstoffen onmiddellijk te doen stollen 
en daardoor allo organisch leven onmogelyk te maken. 

Creosoot-olio wordt hoofdzakelyk gebruikt tot liederfwering van 
het hout. en wordt onder hoogen druk, soms van 10 atmosfeeren, 
in het hout geperst. De indringing is dan soms wel ;"> c.M. in 
bet langscbe bout, in het kopscke bout natuurlijk nog veel meer. 

Carholineum wordt eenvoudig met een kwast op bet bout ge
streken, 't liefst in verwarinden toestand; do indringing bedraagt 
eenige millimeters. Alle carholineum geeft niet dezelfde kleur 
aan het hout; dat van do eene fabriek kleurt het fraai bruin, 
vun de andere zwartachtig bruin. 

liet bestrykeu vun hout niet carbolineum beeft het gebruik 
van Moseovisohc teer grootendeels verdrongen. De teer dringt 
«ok wel eenigszins in het hout, maar vormt er ook een lucht-
afsluitcnd laagjo op. 

Werd nu de oude teerkorst bij bet opnieuw teron telkens af
gekrabd, dan zou het in bederfwerende eigenschap nader aan 
het carbolineum komen. Dit geschiedt cc!:ter veelal niet en er 
wordt langzamerhand een dikke teerkorst gevormd, die wel de 
lucht afsluit, doch tevens de verdamping van bet vocht in het 
hout verhindert en daardoor de ontbinding bevordert, lieslagen 
eikenhouten schoeiingspalen en scboeiingsplaukcn zien er dik-
xvyls nog volkomen gaaf uit; slaat men echter door de harde 
teerkorst been, dan blijkt het hout grootendeell vergaan. 

ludien er steeds goed, dus eerst na afkrabbing, geteerd werd, 
/ou het bovenbeschreven geval niet voorkomen en het bout 
zeker veel langer in goeden staat blyveii. 

Om de meer bederfwerende eigenschap en bet grooter indrin-
gings ver mogen van carbolineum, gaf Bpr. echter de voorkeur uan 
laatstgenoemde stut. 

By verschillende besturen heeft het carbolineum dan ook de 
Moseovischc teer geheel verdrongen en worden beschoeiingen, 
aanvuarpalcn, meerpalen, brugdekken, afheiningen enz. daarmede 
jaarlijks één- of tweemaal bestreken Als bederfwerend middel 
tegen huiszwam schyut bet ook aanbeveling te verdienen. 

Do volgende vraag, ook in 't vorige verslag opgenomen, ove r 

kurk, werd beantwoord door den heer v. d. lieij. 
Kurk, zeide spreker, is de schors of bast van een eikenboom, 

welke wordt aangetroffen in Spanje, Cntalonië, Audalusië, Algiers 
en in 't ulgemcon 't meest aan do Spauusche zyde der Oost-
Pyreneën. liet is dus een natuurvoortbrengsel. De boom heeft 
voel overeenkomst met dc els en groeit op tot eeno hoogte van 
10 ü 15 meter, kan een lecftyd bereiken van 100 tot 1110 jaar 
en in dikte verschillende afmetingen verkrijgen. De grondstof is 
eerst na een zorgvolle behandeling gedurende gemiddeld 10 jaren 
geschikt tot bewerking. 

Op even uitvoerige wyze werden de volgende vragen door den 
Voorzitter behandeld, luidende: 

1. Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik van porti, 
cenicntmortel bij bouwwerken, welke zyn de voor- en nadeelen 
daaraan verbonden en heeft hot ook invloed op den salpeter
uitslag van het metselwerk? 

2. Wat is er aan te doen om het uitvallen der voegen te voor
komen. In hoevorre kunnen do metselspecie, dc soort van steen en 
de tyd van metselen daarop van invloed zyn en welke is de beste 
verhouding van de specie voor een soliede on tevens voldoende 
witte voeg? 

Na bespreking der grondstoffen en fabrikage van het cement 
werd gewezen op do gunstige resultaten omtrent het gebruik 
van comentmortel, mits op oordeelkundigo wyzo toegepast, niet 
alleen wnt betreft de menging van de bestanddeclcn. maar vooral 
do wyze van werken, de plaats waar en het jaargetydo wannoer 
gewerkt moet worden. 

De salpoteruitslag van cementmortcl is zeer gering cn voor 
deugdelijke voegspecie is eeno menging met cement aan te be
velen ; wenscht men tevens een witte voeg, dan heeft men 
vooral op do kleur van het tc bezigen cement tc letten. 

Alvorens de vergadering te sluiten, richtte dc Voorzitter hot 
woord tot den hcor Huron, om hem namens de Vergadering leed
wezen te betuigen over zyn aftreden als bestunrslid, doch tevens om 
hem dank to zeggen voor al hetgeon hy voor de Verooniging had 
gedaan, en een beroep tc doen op zyn blijvende modewerking. 

Niets moer aan de orde zijnde, werd de vergadering, met dank
zegging aan dc sprekers cn aan de leden voor dc trouwo op-
komBt, gesloten. 

T E C H N I S C H E V A K V E K E K X I G I N G . 

AFIIEELINI; 'S-GRAVENHAIU:. 

Jittitengewone vergadering van 2 3 Januari 1897. 

Voor deze buitengewone vergadering was als sprokcr uitgo -
noodigd de heer J . L. M . I.auweriks van Amsterdam, dio, na 
een woord van dunk aan de leden voor deze uitnoodiging gebracht 
te hebben, eene voordracht hield over „Geometrie". 

De lezing, die zeer aanschouwelijk door teekeningen en figuren 
werd toegelicht, verwierf algemeen byval. 

Nn een woord van dank aan den spreker voor zyno bydrage, 
werd do vergadering gesloten. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G D E R HOUWKUNST. 
APDEELINU ARNHEM. 

Vergadering van 27 Januari 1807. 

Na het vermelden vau enkele ingekomen stukken werden de 
heeren W. G . Lensink en A. K. I'recm als lid van het bestuur 
herkozen. 

Dc heer J . Persyn Jr. gaf daarop antwoord op de door dc 
.Maatschappij gestelde vraag: 

1. Wat kan er van overheidswege gedaan worden om, by den 
aanleg van nieuwe straten cn stadsgedeelten, het houwen van 
fraaie huizen tc bevorderen'f 

Verdient het voorbeeld van verschillende buitculandsche steden, 
waar van stadswege bij den aanleg vun nieuwe wijken „premiën" 
voor de mooiste voorgevels worden uitgeloofd, aanbeveling ook 
voor Nederl. steden ? 

Wat het eerste deel betreft, zeide spreker, is het niet moeilijk 
tc begrijpen dat het in elke stad hoogst noodig is dat van over
heidswege ingegrepen wordt in de uitbreiding der steden. In iede
re stad treft men tullooze voorbeelden van speculatiebouw, die ge
heele wijken ontsieren. 

liet udreB, door onze Afdeeling aan den raad der Gemeente 
verzonden, inzake de herziening van de bouwverordening, is hiervan 
ook het bewijs. Het mcerendcel der verordeningen op liet bouwen 
bevat geen bepalingen omtrent de constructie; alleen die op 
sanitair gebied en die tegen brandgevaar zijn opgonomen. Geeu 
enkele eisch is gosteld voor den uiterlijken welstand, maar dit 
laatste zou te groote bezwaren hebben, en het middel zou erger 
zyn dun do kwaal 

Thans bestaat in de verordeningen de alleonhceTschappy vnn 
de rooilyn, die ons liier-ter-stcde dc gevels als in 't gelid staande 
heeft bezorgd. Door hierin meer vrijheid te laten, zou men veel 
heter effecten verkrijgen met voorsprongen, uitbouwen 6 M M 

vooral op die gedeelten waar men 4 of (i meter tuin voor do 
perceelen heeft. Verder heeft het gemeentebestuur veel in do 
hand door de bepaling, dat hy het exploiteercn van terreinen de 
project-straten door de gemeente moeten wordon goedgekeurd, 
wat profielen en breedte betreft. Voorts kan dc Gemeente, door 
zelve met hare te stichten gebouwen voor tc gaan, veel nut stichten. 

Waar zij verkoopster is van terreinen, zooals in steden met 
geslechte vestinggronden, kon zij voorwaarden stellen. Ook 
kan de gemeente premiën uitloven voor fraaie gevels met 
evenveel recht, als dat zy een schouwburg exploiteert en tentoon
stellingen subsidieert. 

In llrussel kent ieder dc goede resultaten verkregen op den 
Hoiilcvard Ansiinch. Vóór 10 jaren werden door de gemcento 
Amsterdam prijzen uitgeschreven voor het fraaiste pand aan do 
Dc-Kuvterkade, maar zonder gevolg. 

Dc gunstige resultaten, door de Maatschappij ,Duinoord" 

te 's-Gravenhage verkregen met het uitschrijven van prijzen voor 
do beste gevels, op hare terreinen te bouwen, zyn hekend. 

Spreker eindigde zyne mededeeling met aan het 2o gedeelte 
van de vraag adhesie te betuigen. 

Het lid Krocni is het omtrent de beantwoording in 't geheel 
niet met spreker eens. 

Hij geloofde dat de bouwverordeningen tot de in de vraag be
doelde verfraaiing niets kunnen bijdragen en zeide dat do bouw
verordening, zelfs uit een hygiënisch oogpunt beschouwd, enten 
opzichte van brandgevaar of constructie, hier-ter-stede ovenmin veel 
beeft uitgewerkt. Ook zou het premiestelsel, door de gemeente 
uit te schryven. niets tot het maken van fraaie govels bijdragen. 
Dat het op de De-Ruyterkade fiasco heeft gemaakt, ligt daaraan 
dat de exploitatie niet wilde vlotten en dat het op Duinoord goede 
resultaten heeft gegeven, is te danken aan de groote uitbreiding 
der bevolking in Den Haag in de laatste jaren. De exploitatie 
dezer Maatschappy vlotte in den aanvang niet, doch toen do 
strooming kwam cn de winsten in 't verschiet lagen, kon men 
iets meer doen en schreef oen wedstrijd uit. Ware het tegenover
gestelde 't geval goweost, dan was ook de opwekking wegge
bleven. Men vorgote niet, dat over 't algemeen de aandeelhouders 
niet uit liefde voor het schoone hun geld in dergelijke onder
nemingen steken, en bet over 't algemeen met den kunstzin in 
ons land anders is gesteld dan in andere landon. Zoolang het 
publiek, dat het slechte en smakelooze bouwen in de hand werkt, 
zich tevreden stelt met muren met gaten, mits de vertrekken 
wat grootte en aantal betreft in omgekeerde reden staan tot den 
huurprijs, zoolang zullen do resultaten van premiën enz nihil zyn. 
Zoodrn er financieel belang in 't spel is, verdwijnen meestal plot
seling de gevoelens voor het schoone. Ken voorbeeld hiervan levert 
de exploitatie van dc Boulevard-terreinen. Op een klein gedeelte 
na, is het gcheolo plan, wat bebouwing betreft, verknoeid. 
En zoo ooit, dan had men hier het in do hand gehad om, 
al ware het dan ook maar bescheiden, eenige eischen van 
uiterlijken welstand to stellen. Daarom is spreker het niet eens 
met de benntwoording en zou hy den raad geven: Verhol' op hot 
gebied van smaak, kunstzin cn hygiëne eerst de overgroote 
meerderheid van bet publiek, dan zullen van zelf de ciscben 
hooger worden gesteld. En dat het voorbeeld van de ge
meente ook geen effect heeft, bewijst Amsterdam, dat een 
tyd heeft gehad dat al, wat van het bureau van publieke werken 
kwam, zeer zeker aan kunstcischen voldeed, en boe wordt daar 
thans geknoeid? 

De tweede vraag: 
„Hoe moeten scheidingsmuren van perceelen, waarin tevens de 

balken dragen, geconstrueerd worden om volkomen bet geluid, 
veroorzaakt door piano, spel, zang, enz. te isoleeren", werd be
antwoord door het lid Freem. 

Spreker deelde bet volgende mede: 
Weinig, geloof ik, wordt er by iiet ontwerpon van onze Hol

landsche huurwoningen, cn zelfs niet alleen bij deze, maar bij 
vele uit veel ruimer beurs gebouwde woonhuizen, gedacht aan 
dezen eisch. 

Hij de thans in alle steden van ons land ingestelde manier om 
geheele blokken huurhuizen met I steens-, ja zelfs met \ steens-
Hchcidingon te voorzien, plant het geluid zich soms 5 • 6 per
ceelen ver voort, deels ook overgebracht door balken die doorgaan 
of met de koppen tegen elkaar liggen; voor menigeen wordt het 
een ware plaug te wonen in een zoogenaamd muzikaal stadsge
deelte, waar men den ganscben dag en soms een deel van den 
nacht allerlei instrumenten boort martelen, en zelfs al voldoet die 
muziek aan de eischen, men kan ook „<rW Gitten zu viel haben"; 
menig bewoner, al komt bij dan ook niet in een inrichting van 
zenuwlijders, verwenscht terecht de geboorigheid zyner woning. 

Het denkbeeld van velen, dat men binnenskamers gerust zyne 
geheime gedachten kan mededeolen, zonder gevaar te loopen dat 
onbescheiden ooren dit zullen hooren, is illusoir voor vele onzer 
moderne woningen van f 850 tot f500 huur, en het spreekwoord 
„muren hebben ooren" is ook hier bewaarheid, doch met een 
variant: „muren hebben buren". 

Over hot algemeen wordt er, zooals ik in den aanvang heb 
opgemerkt, over dit euvel weinig geschreven en er nog minder 
voor gedaan. Ken afdoend en tevens goedkoop middel is niet 
gemakkelijk te vinden en do meer ingewikkelde en daardoor meer 
kostbare middelen zullen door de speculanten niet worden toegepast. 

Ik zal trachten hieronder oenigo middelen aan te geven en 
beginnen met de isolatie van scheidingsmuren. 

1. Het metselen van de scheiding van 3 halve steenen met 
twee spouwen en het opvullen der ruimten met droog zaagsel, 
turfmolm, l ioutaBch, usbest; men zorge bierbij dut de halkon 
niet tegen elkaar komen te liggen on de verbinding der spouwen 
niet plaats beeft met steonen, doch met vlakke plantjes van 
gegalvaniseerd yzer mot oen kwartslag in het midden, Dat bij 
het niet opvullen der spouwen het resultaat slechts gedeeltelijk 
wordt bereikt, hoeft spreker bij een paar woonhuizen aan den 
Boulevard, door hem gebouwd, ondervonden. Hier is de isolatie 
niet volkomen en hoort men, hoewol zwak, de piano. 

2. Het metsolen van twee 1 steens muren met eeno spouw van 
11 cM., opgevuld op dezelfde wyze, cn de balken niet door
gaande of met do koppen tegen elkaar liggende. 

3. Het metselen van een 1 steens muur, en het aan beide zijden 
met tusschenruimte van 5 c i l . (opgevuld als boven) opstellen 
van wanden van rietplanken, Rothschild's patentwanden of excel-

siorplatcn, echter ook onder nog scherper voorbehoud dat de 
hoeken niet doorgaan of tegen elkaar liggen, cn in het laatste 
geval, zoo dit niet te vermyden is, tuBschen dc balkkoppen een 
strook lood (van minstens 25 Kg. per M.*) gelegd wordt. 

Verder verdient het aanbeveling onder de draagvlakken der 
balken een strook lood te leggen, of den balkkop met een looden 
muts te voorzien. Hout is namelijk een zeer goede geleider voor 
het geluid. 

Het bovenstaande geldt voor aaneengebouwde perceelen van 
denzelfden eigenaar. 

Voor naast elkander gelegen perceelen van verschillende eige
naren zou reeds veel gewonnen zyn, indien men de zoogenaamde 
gemeene muren wat minder in toepassing bracht. Van een steens-
gevel over drie vordicpingen, van dikw ijls reeds slappe steen, wordt 
uit winstbejag meestal nog de gemeenschap aan den buurman 
verkocht, zonder tc letton op den enormen last die daarop komt; 
wanneer deze verplicht was een eigon muur daartegen te zetten, 
liefst met een kleine tusschenruimte, 'tzij opengelaten of met 
gemeene goot gedekt, zou men een goed resultaat krijgen. 

Kik huis moest wettelijk eigen muren hebben van ten minste 
I steen dik; het meerendeel der speculatiehuizeu bezit echter 
een steens muur voor beide perceelen. 

Indien do indeeling zoo wordt gemaakt dat dc kamers van 
het eeno perceol naast de gang van het andere huis komen te 
liggen, bereikt men, al is het resultaat niet schitterend, toch iets. 

Maar bij de beorschende onder- en bovenhuizonwoede is de 
geboorigheid tusschen beide woningen nog veel sterker Hier zyn 
met betrekkelijk geringe opofferingen goede resultaten te verkrijgen. 

By de thans algemeon toegepaste constructie: een balklaag 
van hoogstens 8 X 24 c.M. met vloer boven en tengels met riet 
en gips van onderen, hoort men de onderwonende familie loopen, 
zingen, spelon, praten, bidden, ja zells eten, eu ruikt men don 
tabaksrook van den onderbewoner. 

Wanneer men de balken iets hooger nam en op halve hoogte 
rietplanken of isoleerplaten aanbracht, dichtgevoegd en tot den 
onderkant der vloeren opgevuld mot houtascb of een of ander 
licht en geluid werend materiaal, verkrijgt men gunstige resul
taten op liet punt van gehoorigheid, en zouden do bouwkosten 
niet zooveel verhoogd worden. 

Beter is het cn meor afdoendo eenige ruimte tc laten tusschen 
vloer en plafond, door het gebruiken van plalondhangers en boven
dien de isolatie in de balklaag te brengen, maar bet allerbeste ia 
wat onze naburen, de Duitscbcrs, doen voor hunne étagewoningen, 
nl. het maken van ijzeren balklagen met gewelven en af/.onder-
lyke onderplatonds. Hierover verder uit tc weiden vond spreker, 
met het oog op de gestelde vraag, niet gewenscht. 

Het lid I'recm hield daarna eene kunstbeschouwing van het 
werk „Dessins inédits de Viol let le Due", waarvoor hem, bij 
monde van den Vice-voorzitter, do dank van do aanwezigen werd 
gebracht. 

AFDEELING HAARLEM EX OMSTREKEN. 

Vergadering van Donderdag 21 Januari 1897. 

De eerste vergadering in het nieuwe jaar werd met een har
telyke toespraak van den Voorzitter geopend, waarna eenig 
debat gevoerd werd naar aanleiding van een schryven van het 
Bestuur der Maatschappy over het aanstellen van een verslag
gever en de plaatsing van advertentiën. 

De heer Kleiweg Dyserinck bracht verslag uit omtrent de 
algemeeno vergadering van den Particulieren Arbeidsraad en de 
secretaris lae net jaarverslag, waarna de benoeming van een 
voorzitter aan de orde kwam. In plaats van den heer Jacques 
Leyb, die volgens het reglement niet herkiesbaar was, werd 
met groote meerderheid gekozen de heer J . van den Ban P. 

Het rapport der commissie voor het opstellen van een concept
programma van een prysvraag voor het meubilair eener arbeiders
woning gaf ruimschoots stof tot gedachtenwisseling. De gevoelens 
liepen nog al uiteen, maar ten slotte werd in hoofdzaak vast
gesteld de prysvraag te bepalen tot het ontwerpen van de noodige 
meubelen voor eene arbeiderswoning met een gezin v in man, 
vrouw en vier kinderen. De meubelen behoeven niet alle losse 
stukken te zyn en kunnen voor een deel in verband gebracht 
worden met de vaste kamerbetimmeringen; zy moeten op practi-
sche en min kostbare wjjze zyn ingericht, en zich door goede 
verbondingen en vormen onderscheiden. 

De deelneming aan dezen wedstryd is voor iedereen opengesteld 
en de antwoorden worden vóór 1 November e. k. bij den Secretarie 
ingewacht. Als prijs voor bet bestgekeurde ontwerp wordt een 
som van f 50 uitgeloofd en, dank zy de vrijgevigheid van den 
heer P. Kleiweg Dyserinck, eene premie van f 10 voor het tweede 
in aanmerking komende antwoord. De namen van de vyl leden 
der jurv, bestaande nit één architect, twee meubelmakers en 
twee werklieden, zullen vooraf bekend gemaakt worden en het 
programma zal weldra by den Secretaris te verkrjjgen zjjn. 

De Voorzitter bracht den leden der Commissie dank voor de 
genomen moeite, nitte de beste wenschen voor het welslagen 
van de prysvraag en sloot de vergadering. 
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VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Vergadering van Donderdag 28 Januari 1897. 

Deze vergadering, bezocht door 35 leden en 2 donateurs, werd 
voorafgegaan door eene kunatbesehoowiog van het plaatwerk 
„Decoratie-Motieven" en van teekeniDgen van bet nieuwe station 
te 'B-Hertogenbosch, waarvoor den heeren W. C. Mulder en J . 
A . Hamstra dank werd gebracht. De Voorzitter, de heer C. R. 
•. Ruyven, opende deze vergadering met de aanwezigen een in 
alle opzichten gelukkig jaar 1897 toe te roepen. De notulen 
werden onveranderd goedgekeurd en een vriendelijk woord vsn 
afscheid werd gebracht aan den heer D. V oil bric t. die wegens 
volbrachten diensttijd als bestuurslid moest aftreden. De heeren 
L . v. d. Laan en I. v. d. Kamp werden als nieuwe bestuursleden 
verwelkomd en namen als Vice-voorzitter en Penningmeester 
zitting. De 1'ractiBche Ambachtschool zond den staat van vorde
ringen van deu leerling, die voor rekening der Vereeniging de 
school bezoekt, en de secretaris deelde namens den heer M. de 
Jongh van Amsterdam het antwoord mede op een vraag, omtrent 
het onderwijs in het handt et kenen aan jeugdige ambachtslieden, 
welk stuk zal worden toegezonden aan bestuurderen van het ge
nootschap M . S. G. en de Practische Ambachtschool Het jaar
verslag over 1896, wat.rrit de zeer gunstige toestand der Ver
eeniging bleek, werd onder applaus goedgekeurd. 

Alsnu was bet woord aan den heer Louis J . Cohen alhier, die 
tot onderwerp bad gekozen: de Chineesehe en Japansche lak
en veraieringskunst en wat daarmede in verband staat. Allereerst 
werd gewezen op de groote technische en practische kennis, die 
voor bet kunsttakken noodig is Het is een geheel op zichzelf 
staande industrie, waarvan een elk die dit vak uitoefent, de details 
of geheimen, eraan verbonden, zich door practische ervaring heeft 
weten eigen te maken. Het is bekend, dat het kunst lakken oor
spronkelijk uit China en Japan afkomstig is. Deze kunst dateert 
dan ook reeds, wat China betreft, van af de eerste eeuw, toen 
zjj in dienst van den lioeddhistiscben godsdienst stond. Japan had 
zich zelfs tegen de 10e eeuw nog niet vrij gemaakt van de 
navolging der Chineesehe voorbeelden uit de Tang-dynastie. Nog 
bestaan er schilderstokken en kunstlakwerken van dien tijd, als 
hoogste uitingen dezer zoo vermaarde kunst. Op een wjjze, die 
blijk gaf van ernstige studie op dit gebied, doorliep spreker de 
Chineesch—Japansche scholen tot in deze eeuw, en behandelde 
van ieder speciaal de vormen der teekeningen en het aanbrengen 
der kl . uren. 

Vervolgens trad spreker in vergelijkingen tusschen de Chinee
sehe en Japansche kunst, waaruit bleek dat de Jupansche kunst 
nimmer verveelt, met de omgeving in volkomen harmonie blgft, 
en in vorm eu kleur het eveuwicht behoudt, terwyl bg de Chinee-
Bche het meer beschaafde en tijo gevoelde ontbreekt. Alles is 
daar in veel mindere mate sympathiek. Het was daarom, dat 
spreker meer speciaal de kunst uit Japan behandelde, vooral ook 
met het oog op 't wezenlijk oorspronkelijke dier kunst, waar deze 
ontstond uit de eigenaardige gesteldheid van het land. Nadat 
de heer Cohen nog het een en ander medegedeeld had omtrent 
Japansche architectuur en de inr chting der woningen, behandelde 
hg vervolgens het winnen van het vernis uit den vernisboom, en 
verklaarde tot in onderdeelen hoe men in Japan lakt en polijst; 
dit na te volgen, is nog niemand gegeveo. Aan 't slot zjjaer 
voordracht behandelde spreker nog het vuurvaste lakkeeren, met 
al zjjn eischen ea technische bezwaren, waaruit bleek dat de 
beer Cohen zich niet alleen op 't gebied van lakken thuis ge
voelt, maar ook op het terrein der chemie lang geen vreem
deling is. 

Het emailleeren van haarden in de tint van bet behang en 
de meubels is nieuw, doch de bestellingen van buiten af bow ijzen 
dat de heer Coben niet succes werkzaam is. 

De Voorzitter dankte spreker voor zjjn leerrijke voordracht, 
en sprak den wensch uit dat de heer Cohen mag worden de 
pionier in't Westen op't gebied der lakkunst. 

De vergadering werd alsnu na rondrraag 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-GRAVKNHAGK. Met eerbiediging van den wensch van den over

ledene, werd Dinsdagmiddag op dc algemeene begraafplaats ter 
aarde besteld het stoffcljjk hulsel van den heer J . F. Metzelaar. 
oud ingenieur-architect der gevangenissen en rechtsgebouwen. 
Het bestuur van dc Maatschappij tot bevordering dor Houwkunst 
en dat van de afdeeling Rotterdam waren daarbij door voorzitter 
en secretaris vertegenwoordigd en het schilderkundig Genootschap 
Pulehri Studio had daartoe het bestuurslid Willy Martens afge
vaardigd. 

Voorts waren vele belangstellenden aanwezig, als de voorzitter 
der afdeeling 's-tiravenbage, de directeur der Academie van beel
dende kunsten albier, de referendaris van dc afdeeliug gevange
nissen aan hot Departement van Justitie, eenige architecten, 
opzichters en teekenaars cn vele oud-leerlingen van don overledene. 

De zoon, do heer W. C. Metzelaar, thans ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, dankte voor de be
toonde belangstelling. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal op Dinsdag 9 
Februari vergaderen. Blijkens de agenda zal bet lid D. P. van 
Amejjden van Duym een voordracht houden over dc fundecrings-

wijze met gemetselde zinkputten en hare toepassing bij den bouw der 
brug over bet Zwartewater te Hasselt, en worden van do leden .1, 
de Koning en B. T. Haitink mededeelingen tegemoet gezien over 
reisindrukken uit Noord-Amerika en over verdamping in atoom-
ketels. 

H.VAIII.KM. De Raadscommissie, die advies zal uitbrengen over 
de aanvrage der ..Imperial" tot verlenging barergasconcesBiehier-
terstcde, heeft zich als deskundige toegevoegd den heer Van der 
Horst, directeur der stedelijke l trechtsche gasfabriek. 

LEEUWARDEN. Woensdagavond trad in dc vereeniging „Nijver
heid" alB spreker on de neer Joseph Th. J . Cuypers, architect
ingenieur tc Amsterdam, over het onderworp „Baksteon on Terra
cotta''. 

WINSCHOTEN. In de vestibule van het nieuwe stadhuis is een 
herinocringsplaat van de stichting van dat gebouw geplaatst, welke 
is samengesteld uit tegels, vervaardigd in do plateelbakkerij 
„Rozenburg" te 's-Gravenhage en uitgevoerd naar het ontwerp 
van den Rg'ksbouwincestor, den heer C. H. Peters. De plaat bevat 
een stichtingsoorkonde, omlijst door een krans van eikenloof, waar
boven het wapen van Winschoten. 

— AHevering 1 van De Natuur (uitgave van J . (1. Broese te 
Utrecht) bevat: 

De Moki-indianen en hun slangendans, door A. D. Hagedoorn. — 
Een reuzenschildpad, door Dr. H . J . Calkoen. - Hot rijk dor 
tonen, door Dr. W. van Hem melen. — De bloemenstad en hare 
bolplanten, door J . Sturing. — VerBchillcnde vormen van glazen 
bollen en buizen voor de ontwikkeling van X-stralen, door Dr. 
A. van Hennekeler. - - Zyn korstmossen aan stammen on takken 
voor de boomen schadelijk': door W . W . Schipper. — Een nieuwo 
stroomsluiter, door C. L. do Veer. — Korte mededeeling. — 
Boekaankondiging. — Sterronkundigc opgaven en mededeelingen, 
door Ant. Pannckock. Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Op het hoofdbureau voor het mijnwezen to Batavia is voor

loopig werkzaam gesteld H . J . Bugsman, onlangs benoemd tot 
ingenieur 3e kl. hg dien tak van dienst. 

— Door den Minister van Waterstaat is dc heer J . Nieuwdorp 
to Koljjnsplaat benoemd tot buitengewoon opzichter bij het ver
richten van opnemingen cn peilingen van don HollandBchen Usel. 

— De civicl-ingenieur P. J . Kaptojjn, thans tijdelijk ingenieur 
bij bot waterschap „Dc Rogge", is benoemd tot adjunct-ingenieur 
bij de gemeentewerken tc Amsterdam. 

— In de standplaatsen van de ingenieurs voor het stoomwezen 
komen met 1 Februari eenige veranderingen , de hoofdingenieur W. 
A. M Piepers wordt verplaatst naar Arnhem eu de ingenieurs J . 
N . Kooy cn I). Okbuizen worden te Rotterdam en Zwolle work-
zatm gesteld, om respectieveiyk als hoofd van het 4de, 2de en (de 
district op to treden. 

— Bg de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
is benoemd tot adspirant-adjunct-inspectcur ter standplaats Waar
denburg, C. W . F. Baron Mackay , te Zeist. 

— Op de voordracht voor leeraar aan de school voor nuttige 
en beeldende kunsten tc 's-Hertogenboseh werden geplaatst de 
heeren: Ant. van Welie, aldaar, tijdelijk leeraar aan de school; 
A. M . J . Diomont, leeraar R. H. H. school te /alt-Hommel; Jac . 
Favier, te Arnhem en S. Golinski Jr., te Woningen; met 16 van 
de 17 uitgebrachte stemmen word dc heer A. van AVeïie benoemd. 

— Bjj koninkl. besluit zjjn bevorderd tot teekenaar le kl., de 
teckenaars 2e kl . bij 's Rijkswerf te Amsterdam l'h. 0, Huberen 
A . F. J . Heldooro. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— C i v i e l - i n g e n i e u r bjj den dienst der publieke werken, 

afd. havenwerken tc Amsterdam (tijdelijk). Jaarwedde f 2000. 
Adres vóór 8 Febr. aan den directeur der publ. werken. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Salaris f t;.", 's niaands. Adres 
vóór 7 Febr. aan den burgem. van Enkhuizen. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zieh met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een practisch ervaren bouwkundig opziehter, van goede 
getuigschriften voorzien, door attoop dor werkzaamheden buiten 
betrekking, zag zieh gaarne weder geplaatst. Adres uo. 25, bureau 
dezes. (|) 

B E R I C H T . 
A l l e ad ver ten t l ë n moe ten d i t m a a l l n de b i j 

b l a d e n w o r d e n o p g e n o m e n . 

Ter drukkerij der Vennootschap „Het Vaderland". 
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dministratic: Bureau van De Opmerker, Van Hylandtstraat \\b,'s-Gratenkagt, 

Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland / ' 5 . — , voor ltelgië, 
bij vooruitbetaling f6.50, voor dc overige landen der Postunie, met 

REDACTEUR I 1. W. VAN GEN I IT JGz. Adres voor Redactie cn Adn 
menuupriji per jaar voor het binnenland fy—, voor Hel 
itbelaling /0.50. \<i»r de overige landen der Postunie. ».s. 
an Neïderlandsch-liiilië er. Transvaal, bij vooruitbetaling / 7.50. inbe 

O N ' A A X D O K N U J K H K I D . 
Wel mocht I.tic tor in zijn laatste opstel zich over 

de onaandoenlijkheid, als de hoofdzonde die het 
Nederlandsche volk aankleeft, beklagen. Op hoeveel 
kwaads ons die zonde te staan komt, is bekend; in 
dag- en weekbladen wordt er tegen geijverd, maar 
het helpt niet. 

Satire wordt door ons botte volk thans evenmin 
begrepen als in Multatuli's tijd. Het geval met den 
„c lou" van de Parijsche Tentoonstelling heeft dit, als 
het noodig was, nog weer eens voor de zooveelste 
maal bewezen. 

En vreemd mag het heeten , dat de nationale hoofd
zonde even sterk voorkomt onder beschaafden als 
onder minder ontwikkelden. Voor vele zaken schijnt 
de Nederlander al bijzonder weinig te voelen. Als ge 
hem maar uit zijn beurs blijft — dat is zijn eenige 
gevoelige snaar. 

Wij strijden reeds zoovele jaren tegen de thans 
vigeerende wet op het .Middelbaar Onderwijs; in dien 
strijd staan wij niet alleen. Nog onlangs werden in 
het Amsterdamsch Handelsblad een aantal welge
schreven artikelen aan de gebreken der wet van 1 863 
gewijd. Er zal echter nog heel wat water door den 
Rijn stroomen, eer die wet afgeschaft en door wat 
beters wordt vervangen. 

Behalve de leeraren (en misschien deze nog niet 
eens allen) neemt ondertusschen niemand de wet in 
bescherming. Iemand, die enthousiast voor haar is, 
ma-- met het volste recht cen witte raaf genoemd 
worden, zooals die reeds in Cicero's tijd tot de zeld
zame verschijnselen behoorde. 

Men zou zoo zeggen dat een krasse satire, als 
welke de Nieuwe Btedasche Com ant zich op onze 
technici veroorloofde, wel geschikt moest zijn om 
der natie de gebreken, aan ons technisch onderwijs 
verbonden, duidelijk te maken. 

. \dvertcnticn van 1 tot 6 regels fl,y>, het bewijsnummer daaronder 
begrepen: voor elke regel meer / 0 . 2 0 . (.rootc letters worden berekend naar 
plaatsruimte. Afzonderlijke nommers met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat/0.15. 

De ingenieurs, daardoor gevormd, worden in staat 
geacht tot de grootste onzinnigheden, die de Breda-
xhc schrijver hen maar toe kan dichten, zonder dat 
iemand daaraan zijn neus stoot, l'as als de schrijver 
zelf komt verklaren , dat hij zijn lezers en verscheidene 
pagblad-redacties heeft beet gehad, gaan de oogen 
open. Maar ook dan rtog leest men alleen van spijt 
der beetgenomenen, doch niets van wrevel over toe
standen, die zulk een bectnemcrij mogelijk maken. 

De overlading van de jeugd op de 11. B. Scholen, 
ziedaar een feit, waarover sinds een vijf-en-twintig 
jaar eigenlijk geen verschil bestaat. Iedereen geeft 
die overlading toe, niemand neemt haar in bescher
ming. Maar 'jaar in jaar uit wordt die jeugd weer 
naar de scholen gezonden, zonder dat men nog ooit 
vernam van ouders, die zich vereenigden om aan 
den wezenlijk onhoudbaren toestand een einde te 
krijgen. 

De onpractische, geheel verouderde inrichting van 
de Polytechnische School te Delft wordt al evenzeer 
door iedereen erkend. Doch waar zijn de mannen 
van het vak, die met ernst cn zonder aanzien van 
personen op verbetering aandringen? 

Die mannen, welke hun sporen verdiend hebben, 
zij bepalen zich ertoe, nu en dan in hun kleine 
kringetje den draak tc steken met de Delftenaars, 
wier hulp (?) zij zich wel wachten in te roepen. Zij 
gunnen aan Rijk en gemeenten de eer, die erin 
o-elegen is, gediplomeerden in dienst te hebben en 
laten verder de Polytechnische School voor wat zij is. 

En als zij dan zien, dat Rijks- en gemeentewerken 
altijd veel duurder en minder gelukkig uitvallen dan 
wat door particulieren wordt tot stand gebracht, dan 
glimlachen ze fijntjes en denken, dat de heeren het 
maar weten moeten. 

Die mannen, zij begrijpen wel, dat, als onze „on
volprezen ingenieursbent" nu haar Europeeschen naam 
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nog moest maken, het er treurig uit zou zien. Die 
„ingenieurs-beroemdheid", die inderdaad onze trots 
mag zijn, is verkregen onder een vroeger geslacht, 
dat nog geen wet op het Middelbaar Onderwijs kende, 
ja zelfs nog geen begrip had van wat hieronder ver
staan moest worden. E n evenzeer als ons volk, qua 
natie, nog altijd teert op de heldendaden der 17e 
eeuw, zoo teren onze ingenieurs ook op den roem 
hunner voorgangers. 

De vroegere ingenieurs hadden het niet zoo druk 
over hun „wetenschap". V ó ó r alles mannen van de 
practijk, voelden zij zich meer aangetrokken tot de 
grijpbare werkelijkheid, dan tot de dikwijls grijze 
theorie. 

Van eritiek op ingenieurswerken verneemt men zel
den of ooit iets. Daardoor krijgt het den schijn alsof al 
die voortbrengselen de volmaaktheid zelve zijn en daar
door komen vele ingenieurs in den waan hunner onfeil
baarheid. 

E r moet al heel iets ergs gebeuren, instorting, ver
zetting, verzakking, eer op een ingenieurswerk eenige 
aanmerking wordt gemaakt. E n dan nog zijn de 
hoogere of hoogste autoriteiten, om hun eigen ver
antwoordelijkheid , al spoedig geneigd om den mantel 
der liefde zoo wijd mogelijk uit te spreiden. 

Voor den waren ingenieur bestaat er maar één 
ideaal, dat is: voor het minste geld het beste en het 
meest doeltreffende te leveren. Waarom is hij anders 
vernufteling? En wanneer men nu eens de in den 
laatsten tijd tot stand gebrachte Nederlandsche inge
nieurswerken zou gaan onderzoeken, om te zien in 
hoeverre dit ideaal bereikt is, dan zou men tot zeer 
bedroevende uitkomsten komen. 

Een onderzoek als dit kan alleen ingesteld worden 
door diegene, die, behalve over de vereischte be
kwaamheid, ook over de vereischte gegevens kan 
beschikken. Doch die gegevens zijn alleen binnen het 
bereik van hen, wien de eritiek zou treffen, en die 
dus niet het minste belang erbij hebben dat die ge
gevens openbaar gemaakt zouden worden. 

Wij willen één voorbeeld uit vele kiezen en nemen 
daarvoor het Centraal Station te Amsterdam. Over 
het gebouw, dat het werk van architecten is, heeft 
men eritiek genoeg vernomen, doch deze eritiek gold 
alleen maar kunstinzichten en droeg geen eigenlijk 
technisch karakter. Doch met de oostelijke en weste
lijke viaducten was het wat anders. De verzakkingen 
en scheuren, daar ontstaan en nog altijd voor een 
ieder te zien, waren niet weg te moffelen. Cjuesties 
van kunst bestonden hier niet; het was zelfs den minst 
ontwikkelden voorbijganger duidelijk, dat de inge
nieurskunst hier op schrikbarende wijze had gefaald. 

A f en toe deden dan ook de meest alarmeerende 
berichten de ronde, telkens van hoogerhand op ver
goelijkende wijze tegengesproken. Nog onlangs kon 
men een spotprent zien, waar de steenen leeuwen, 
op de verzakte vleugelmuren geplaatst, waren afge
beeld, „het veege lijf' bergend. En de reizigers in 
de treinen zeggen dikwijls tegen elkander, als zij de 
viaducten gepasseerd zijn, dat het hun genoegen doet, 
niet naar beneden te zijn gekomen. Maar, ofschoon 
af en toe de alarmkreten ook in de Volksvertegen
woordiging weerklinken, zij werken niets anders uit, 
dan dat geruststellende verzekeringen worden gegeven. 
Waar is nu echter de man, die ons eens precies 
vertelt, hoe het met de zaak staat; die ons over
tuigend aantoont, welke fouten gemaakt zijn, welke 
personen de verantwoordelijkheid voor die fouten heb
ben , en in hoeverre er grond bestaat voor de boven
bedoelde geruststellende verzekeringen? Die man, ge

steld dat hij te vinden ware, zou echter dan alleen 
een eritiek kunnen leveren, indien hij over alle ge
gevens kon beschikken. 

Doch er is indertijd immers een commissie benoemd, 
niet alleen om dit alles te onderzoeken, doch ook om 
de middelen aan te wijzen, die ter verbetering van den 
toestand zouden kunnen strekken? Zeer zeker, dat 
is er. Maar ofschoon wij het vele verdienstelijke, dat 
commissies hier-te-lande tot stand plegen te brengen, 
in zijn waarde willen laten, wij zouden, in een geval 
als dit, liever een doorwrocht critische studie van 
één bekwaam persoon gewenscht hebben, een studie, 
zooals, waar het andere onderdeden van wetenschap 
geldt, zoo dikwijls in de vakbladen voorkomt. Een 
dergelijke, eritiek, door een bekwaam en geheel buiten 
alles staand man ondernomen, zou van onschatbare 
waarde zijn, ook zelfs voor wie met de te nemen 
conclusion niet mochten kunnen instemmen. 

Corpsgeest is iets, waarvan wij geen kwaad willen 
zeggen, indien hij slechts niet in „cameraderie" ont
aardt. Het kan echter moeilijk ontkend worden dat 
hij, zelfs in zijn besten vorm, tot veel verkeerds 
leidt. Wie weet, dat zijn werk aan openlijke, met 
argumenten gestaafde eritiek blootstaat, blijft daar
door wakker. Als iemand echter de zekerheid heeft, 
dat een zoodanige eritiek niet zal uitgeoefend worden 
en dat zijn superieuren, verantwoordelijk als zij zijn, 
al het mogelijke zullen doen om verzachtende om
standigheden voor elk verzuim te vinden, dan is zoo 
iemand al gauw geneigd, tot behaaglijke zelfover
schatting te komen. 

De „verregaande onaandoenlijkheid" der Neder
landers werkt die zelfoverschatting zeker in de hand. 
Jan Salie heeft hier-te-lande meer invloed dan Jan 
Cordaat. Critische menschen pleegt men hier alleen 
maar „last ig" te vinden; dat zij voor de samenleving 
even noodzakelijk zijn als het zout voor het men-
schelijk lichaam, daaraan wordt niet gedacht. Men 
legt zich in Nederland gauw bij alles neer, niet 
uit ware berusting, maar uit trage onverschilligheid. 
De „schepter van de sleur, gesmeed door de op
pervlakkigheid" houdt Nederland, vooral het technisch 
Nederland, inderdaad maar al te zeer gebogen. Mis
schien heeft ook wel de „onverschil l igheid" hier 
sinidsdiensten verricht. Wanneer wij hier spreken van 
de technische wereld hier-te-lande, dan bedoelen wij 
daarmede geenszins alleen de ingenieurs. Want ook 
onder de architecten is onverschilligheid helaas maar 
al te vaak waar te nemen. 

W i l men een voorbeeld ? Nu veertien dagen geleden 
toonden wij aan, of meenden wij althans aan te toonen, 
hoezeer door het tegenwoordig Amsterdamsen ge
meentebestuur de belangen der Nederlandsche archi
tecten — en heusche, dubbeltjes-belangen — met 
voeten werden getreden door de toepassing van een 
in ons oog allerverderfelijkst begunstigingssysteem. Wij 
deelden de feiten mede, waarop ons oordeel berustte, 
en noodigden ieder uit, die daarop wat had af te 
dingen, of die een andere zienswijze dan wij hadden 
was toegedaan, in onze kolommen van zijne meening 
te doen blijken. 

Maar niemand meldde zich aan. Mogen wij daar 
nu uit afleiden, dat wij algemeene instemming hebben 
gevonden? Wij zijn te verstandig om dit ook maar 
een oogenblik aan te nemen, want ware die instem
ming er geweest, dan had zij zich moeten uiten in 
een daad, het zenden van een adres aan den Amster-
damschen Gemeenteraad. Van zulk een adres hebben 
wij echter niets kunnen bemerken. De „onaandoenlijk
heid" is dan in technisch-architectonische kringen wel 

groot! O f is men daar nu plotseling ook tot den 
„esprit de corps" gekomen, wiens gemis bij gelegen
heden dat hij zoo veel goeds had kunnen uitwerken, 
vroeger maar al te zeer moest betreurd worden. 

Evenwel, zoo lang de bouwkunstenaars zich nog in 
allerlei kringetjes scheiden, bestaat er ook voor deze 
laatste onderstelling weinig grond. 

L u c t o r verwacht heil van den invloed, door „man
nen, die een onafhankelijke positie danken aan eigen 
verdienste en rechtschapenheid", uitgeoefend. De vraag 
zij ons echter geoorloofd, of men al de menschen, 
aan wie nu de „ergerlijke misstanden" op technisch 
terrein te wijten zijn, nu „onrechtschapenheid" moet 
ten laste leggen. Wij zouden haast willen, dat men 
deze vraag bevestigend kon beantwoorden, want dan 
was er ten minste een aangrijpingspunt. 

Doch L u c t o r zal wel niet bedoeld hebben, dat onze 
toongevende technici „onrechtschapen" zijn, althans 
niet in de beteekenis, die men daaraan in het dage
lijksch leven gewoon is te hechten. Of is het misschien 
onrechtschapen dat men „uit alle boeken over bouw
kunst één boek, het boek der bouwkunst" maakt, 
dat men „een boek schrijft over poldergemalen, zoo 
wel overeenkomende met wat er noodig is op dit 
gebied, dat alle polders het feitelijk reeds bezaten, 
voor 't de pers verliet" ? Is het onrechtschapen, dat men, 
uit gemis aan zelfvertrouwen, zorgvuldig uitgevoerde 
berekeningen voor constructies door het aannemen van 
bespottelijk hooge zekerheidscoefficienten al hun waarde 
doet verliezen, en .daardoor tot onzinnige materiaal
verspilling komt ? Is het onrechtschapen, dat men 
den sleur volgt ? Is het on rechtschapen, als men de 
wet op het Middelbaar Onderwijs afkeurt? 

Ziedaar eenige vragen, wier aantal nog zeer uit
gebreid zou kunnen worden. Dat iemand ze beves
tigend zou willen beantwoorden, mogen wij niet ver
onderstellen. 

Wel willen wij L u c t o r toegeven, dat de „verderfe
lijke cóter iegees t ; het misbruik dat in sommige .krin
gen gemaakt wordt van den mantel der liefde; het 
misbruik van macht, dat aan de waarheid den mond 
snoert; de brutaliteit, waarmede de middelmatigheid, 
de onkunde zich een weg weten te banen tot hooge 
posities", dat al deze misstanden door grooter recht
schapenheid zouden kunnen verdwijnen. Evenwel goe
den en boozen zijn er altijd geweest, en wij koesteren 
vrees, dat dit wel lange jaren nog zoo blijven zal. 
De tijd, die den leeuw zal zien verkeeren met het 
lam, schijnt nog verre van ons. 

Onaandoenlijkheid, onverschilligheid, dat zijn de 
groote vijanden, waarmede wij te strijden hebben. 
Hoevelen zijn er niet in technische kringen, die zich 
over allerlei verkeerds ergeren, doch die zich met 
een onwillig: „wat gaat het mij ook eigenlijk aan" 
van het verbeteren der verkeerde toestanden afmaken ? 

Dat de Bredasche satire vooral die lauwen, die 
Laod iceërs , wien Dante in zijn Goddelijke Comedie 
zulk een zware straf toedenkt, op het oog heeft ge
had, daaraan is wel niet te twijfelen. Een strijd met 
deze menschen heeft geen zin. Gij kunt ze met het 
scherpste zwaard te lijf gaan, zij geven zich de moeite 
niet uwe slagen af te weren, veel minder hun wapen 
tegen u te keeren. Zij voelen zich volkomen veilig 
in het dikke pantser hunner onverschillige onaandoen
lijkheid. 

Hoe scherp de satire dan ook zij, het pantser, 
waarvan wij hier spreken, is er ondoorkliefbaar voor. 
De „betrokken heeren", daar kunt gij wel zeker van 
zijn, zullen lachen noch weenen; zij zetten hun onver-
stoorbaarst gezicht en worden geen oogenblik aan het 

wankelen gebracht in hun overtuiging dat „tont est 
pour le mieux dans le meilteur des mondes'. Moge het 
hen beter gaan dan Candide in Voltaire's roman, wiens 
optimisme hem zoo duur te staan kwam. 

Het Iaat zich aanzien dat deze laatste verwachting 
wel in vervulling zal komen. Het Rijk zal, zoolang 
de heeren leven, noch in de betaling van tractement, 
noch in die van pensioen te kort schieten. 

De slachtoffers zijn de techniek en het technisch 
onderwijs. Maar wat zijn dat anders dan abstracte 
begrippen? E n daarvoor voelt een goed Nederlander 
niets, als ge hem maar niet in zijn beurs grijpt. 

Dat goed technisch onderwijs er op den duur veel 
toe bijdragen kan om de kosten, aan openbare 
werken besteed, niet onaanzienlijk te doen dalen en 
dus in het belang der belastingschuldigen is, dat kunt 
gij niemand beduiden. Het geloof dat de staatsruif, 
wat er ook verandere, eer'grooter dan kleiner wordt, 
zit er bij het publiek zoo vast in, dat gij daar niet 
aan behoeft te tornen. Dit publiek meent, dat, wat op 
het eene zou worden uitgespaard, toch weer voor andere 
doeleinden gebruikt zou worden. E n dan doet de „on
aandoenlijkheid" de rest om zelfs uw klemmendst be
toog van nul en geener waarde te maken. 

Daarom, een satire, als die te Breda werd geschreven, 
werkt toch niets uit. Zij moge door tientallen van 
andere, nog veel bijtender zoo men wil, gevolgd 
worden, zij zal er niets toe bijdragen, om de Neder
landsche natie wakker te schudden. Daar is zelfs de 
bekwaamste wekker niet toe in staat. 

A l hebben de architecten dan geen adres aan den 
Amsterdamschen Raad gezonden om hunne belangen 
naar aanleiding van het meer en meer in zwang 
komende begunstigings-systeem te bepleiten, toch is 
er, en dat nog wel onder de Raadsleden zelf, een man 
opgestaan, om in de zitting van 11. Woensdag voor 
hen de handschoen op te nemen. 

Die man is hun collega, de architect Roelof Kuipers. 
Is het hem ook niet gelukt van het college, waarin 
hij zitting heeft, te verkrijgen wat hij wel gewenscht 
had, hij verdient den dank van al zijne kunstbroeders, 
dat hij de kat, die naar het scheen door niemand 
werd aangedurfd, flink de bel heeft aangebonden. 

Uit de korte verslagen, die de dagbladen van Raads
zittingen plegen te geven, kan niet anders dan de 
hoofdstrekking van zijn betoog worden afgeleid. Hij 
begon, met als zijn meening te kennen te geven, dat 
de Gasthuis-bouwzaak niet op regelmatige wijze is 
behandeld en keurde het af, dat er eerst bij de Beurs, 
é n nu weer bij het Binnengasthuis, een particulier 
architect werd gekozen, zonder dat er eenig motief 
voor die keuze van de zijde van B. en W . was 
genoemd. Daarop was zijn vraag, hoe het Dagelijksch 
Bestuur in het vervolg zou handelen en of het de 
regels wilde kenbaar maken , die bij het doen eener 
keuze zouden worden in acht genomen. 

Daarop bevestigde een lid van het college van 
B. en W . zonder blikken of blozen, wat aangaande 
den Gasthuis-bouw in ons artikel „Zonderl ing" dd. 23 
Januari jl. was medegedeeld. Alleen bleek nu, dat 
„de commissie voor de P. W . " geen particulier archi
tect had gewenscht, doch dat „men" het „wenschelijk 
had geacht, met Poggenbeek te blijven voortwerken". 

Dc heer Van Nierop „herinnerend aan de onder
vinding met den vroegeren gasthuisbouw", vraagde 
„welke maatregelen genomen zijn, dat thans de kosten 
niet zullen tegenvallen". Hij was bang „vooral hier, 
waar men niet te doen had met een architect, die 
steeds onder controle zal werken". 

En weer verhief de heer Kuipers zijn stem, om 
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een afdoend antwoord op zijn vraag omtrent de regelen, 
waarnaar in den vervolge een architectenkeuze gedaan 
zal worden, te verkrijgen. 

Maar het hielp hem niet, want „men" scheen niet 
geneigd van systeem te veranderen. Alleen werd door 
het Dagelijksch Bestuur verklaard, dat „de verant
woordelijkheid van den bouw" geheel door den Direc
teur der Publieke werken zal worden gedragen" en 
dat men dus voor den heer Poggenbeek geen vrees 
behoefde tc koesteren. Alsof ook het vroegere gast
huis niet onder dezelfde „verantwoordelijkheid" was 
gebouwd! Plus ra change, plus ra res/e la mime chose. 

Daarop werd de voordracht aangenomen, en zoo 
zal dan den heer Poggenbeek ten slotte zijn aandeel 
in de „stokvischvellen" niet ontgaan. 

De lauwe. wij zouden haast zeggen „lamlendige'' 
houding van de architecten en van hen, die zich als 
hunne oflicieele vertegenwoordigers plegen op te wer
pen, heeft er echter veel toe bijgedragen om de taak, 
die de heer Kuipers in hun belang had ondernomen, 
hopeloos te maken. Niet gesteund, had het den schijn 
alsof de zaak, waarvoor hij zich warm maakte, de 
belanghebbenden volkomen koud liet. Dat in dit geval 
zijn woorden in den Raad geen weerklank vonden, 
wie kan er zich over verwonderen ? 

H O P : K A A \ K O X I J 1 f, 1 X (',. 

H a n d b o e k v o o r b ou w k u n d i g e n . 
Kappen, daken en verdere timmerwerken, 
-instructie en decoratie, ook in aansluiting 

aan „ O n z e B e t i m m e r i n g e n " , naar het 
Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz 
Sales Meijer, architecten en professoren aan 
de Grossh. Baugewerkeschule en de Kunst, 
gewerbeschule te Karlsruhe, voor Nederland 
bewerkt en vermeerderd door !•'. I.z. Berg
huis , directeur van de Ambachtsschool en 
van de (iemeente-avondschool voor I land-
werkslieden te Arnhem. Leiden, A . W. 
Sijthoft. 

Het werk, dat onder bovenstaanden titel het licht 
ziet, zal in groot quarto formaat, en wel in i _ ' ot' 
13 afleveringen van ongeveer 4 vel druks, tot den 
prijs van / ' 0 . 5 0 per aflevering worden uitgegeven, 
liet geheele boek. met 112 platen en ;,J6 meeren-
deels groote gravuren tusschen den tekst, is zoodanig 

belangrijke hoofdstuk over kappen is grootendeels 
afgedaan. 

Het genoemde werk verdient, zoowel om den in
houd als tie wijze van uitvoering aanbevolen te worden. 

B E P R O E V I N G V A X M A T E R I A L E N . 
De Pruisische Staats-Baiiwerwaltung heeft het voor

nemen op groote schaal proefnemingen met bouw
materialen te doen verrichten. In dezen geest zijn de 
Koninklijke Kanaalcommissie te Munster en de Kon. 
Bouwcommissie te Berlijn aangeschreven, liet onder
zoek zal zich voorloopig tot de volgende punten 
bepalen: 

1. Het weerstandsvermogen van hydraulische bind
middelen in zeewater. 

2. Bruikbaarheid van verschillende cementsoorten. 
3. Beton-metselwerk /.onder uitwendige bekleeding. 
4. Invloed van het weer op natuurlijke steen. 
5. Vastheid en duurzaamheid van diverse houtsoorten. 
6. Oeverbekleeding van binnenwateren. 
7. Doorsijpeling van grondsoorten. 
S. Voortplanting van den waterdruk in den grond. 
9. Bruikbaarheid van vloei- en weiijzer voor bij

zondere doeleinden. 
10. Metselconstructie in verbinding met ijzer. 
11. Verfwaren. 
Eene reeks van gewichtige vragen van hyerotech-

nischen aard zal beantwoord wi irden, zoodra een 
hydrologisch proefstation ter bcsclrikkin'g is. Ten einde 
de noodige fondsen te vinden, zal voortaan bij alle 
werken, die hooger dan 100,000 mark geraamd wor
den , een zeker bedrag voor het beoogde doe! uit
getrokken worden. 

V E R E E X I G I N G V A X O L * D L E E R I . I X G E N V A N 
D E A M B A C H T S S C H O O L T E 

• s-G R A V E N H A G E . 
In eene op 3 0 Januari jl. door genoemde vereeni

ging gehouden vergadering werd door den heer L . 
H . Sanders een belangwekkende lezing gehouden 
over cementijsenverken, naar het stelsel „Monier", 
toegelicht met proeven van draagkracht en met af
beeldingen van werken, naar dit stelsel uitgevoerd. 

Ruim 1 1 ] uur wist de spreker zijn gehoor — waar
onder vele bouwkundige vakmannen te boeien; 
achtereenvolgens besprekende de geschiedenis, waaruit 
hij aantoonde, dat ondanks de aanspraken van an
deren , Monier, naar wien dit stelsel is genoemd, als 
de uitvinder moet beschouwd blijven; de literatuur, 

ingericht, dat het aansluit aan . . ( ) n z e l k t j m m e r i n g e n ( « ) | <"« ojfchooo van jonge data, blijkens het ter ver-
en op zichzelf eene uitmuntende handleiding is voor 
hen, wien het alleen te doen is om de bewerking van 
vanden, vloeren, zolders en bekappingen. Achtereen

volgens /uilen behandeld worden: 
materialen en hun eigenschappen, 
houtverbindingen in het algemeen . 
aanwending daarvan tot verschillende samenstellingen, 
kappen, 
kunstvormen en versiering der afzonderlijke deelen, 
decoratieve bijwerken van den buitenbouw, 
aanvullingen van ,,< >n/.e betimmeringen" omtrent 

Jen binnenbouw, 
kleine, op zichzelf staande timmerwerken en 
werken van natuurhout. 
Kr zijn reeds vijf alle veringen verschenen en het 

(*) „<>nzc Betimmeringen1' werd mede door den heer Berghuis 
vertaald en voor Nederland omgewerkt en vermeerderd naar „Die 
gestunte Bauschreinerei" van den architect Th. Krauth. 

adering aanwezige, al uit heel wat bijdragen bestaat, 
de theoretische en practische bezwaren, daarin tegen 
dit stelsel ontwikkeld, welke, voor zoover zij naar 
sprekers oordeel op onjuiste vooronderstellingen of 
gevolgtrekkingen berusten, door hem zaakkundig 
werden weerlegd; de proefnemingen van draagkracht, 
blijkens de aanwezige staten en sprekers toelichting 
niet veel zorg gedaan ; - de verschillende werken, naar 
dit stelsel reeds uitgevoerd in het binnen-, zoowel als 
in het buitenland, waarvan talrijke photographieen 
langs de wanden der vergaderzaal waren opgesteld. 

Ken en ander gaf den indruk dat met dit stelsel 
van cement-ijzerwerk zich een afzonderlijk vak baan 
breekt, te belangrijk en te veel omvattend om er 
zich „en passant" een oordeel over aan te matigen; — 
dat de daarvoor ten beste gegeven theorieën, bij 
mangel van voldoende proefnemingen, nog onbe
trouwbaar zijn, weshalve practische ervaring hier nog 
de voorkeur verdient; — en dat men zich noch voor 
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de theorie noch voor de practijk van dit vak bij 
voorkeur naar het buitenland heeft te wenden, wijl 
blijkens sprekers mededeelingca. door feiten gestaafd, 
Xederlandsche beoefenaars van dit vak, daarin glans
rijk met het buitenland wedijveren. 

H O U W K l NST EN VKIKNIISCIIA.P TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Dinsdag 20 'Januari 18J7. 

In deze vergadering gut de rijksbouwmeester, de hoer Peters, 
.jit Den Haag, eene „bijdrage iu woon! en beeld*' ten beste. 

Xa stilgestaan te hebben bij de moeilijkheden die men onder
vindt bjj bet kielen van de itof voor eene voordracht, eu ua 
gewezen te hebben up bet delieate van zijn eigen positie nh) 
:touw meester en ambtenaar tegelyk 1' zeide de heer Peters, hot 
liefst iets te willen meededen van de resultaten zjjucr studiën 
over den buksteenbouw. Hij schetste hoe de menschen eenmaal 
Op de gedachte van kloivorhurding zijn gekomen, en hoe de 
geschiedenis der ceramiek oud genoeg is 0111 eene tweelingzuster 
vun de geschiedenis der mensehüeid genoemd te kunnen worden. 

Maar welke plaat* heeft de baksteen iu de geschiedenis der 
bouwkunst:1 liet eerste type der baksteenkunst vindt men inliet 
land, gelegen tusschen Kuphraut en Tiger. Dezo streek bezat 
_'cen hout, geen bergsteen, bijna geene bon wmuterie, maar /e 
bezat goede klei. Ot'deze materie velerlei toepassing vond , hing 
voornamelijk af van de vorsten dier tijden. 

Alleenheerschers als deze waren, voerden ze, zoo hunne energie 
groot was, ook 't volk eu met het volk zyne kunst in hooge 
nutte op; was daarentegen hun karakter, bun denken, liunuc 
macht middelmatig of zwak, dan was dit ook ten nadeele van 
den vooruitgang eu ten nadeele van de bouwkunst. 

Zoo vinden we dan reeds iu het Assyrische bloei tjjd vak de 
bouwkunst I100/ opgevoerd. Aati de natuur, die de ruïnes der 
Assyrische monumenten onder 't zuud bedolf, is 't te danken 
dat wij ze later konden blootleggen en nasporen. 

Het is verder aan deze baksteeukiinst te danken dat, beter dan 
door alle archieven, de kennis van geschiedenis, Wutcuscbap en 
godsdienst dier volken tot ons is gekomen. De gebakkeu tegel* 
waarmede de muren waren bekleed, en die met inschriften Waren 
bedekt, verhalen ons 110 nog, al wat wij van dio volken weten. 
De muren van Trove hadden eene dikte van ii tot •* Al. bij een 
hoogte vun h' M. en wel van kleisteeu. De poorteu waren van 
kleisti-en, bekleed met baksteen, later met giuzuursteen. 

Spr. kwam hier tot de behandeling der terra-coita ol ornemeu-
teele geglazuurde steen. Wij vinden deze steen 't eerst iu Oud-
Oriekenltind. I)e vroegste bouwkunst dier volkeren was üoutbouw. 
Begaafd met groot gevoel voor vorm, maat en kleur, bracht men 
de kunst tot hoogen bloei. De potte bakkerij is het uitgangspunt 
tier Grieksche kunst. Hier wordt gevraagd omkleeding, omiij.itmg 
vun den houtbouw De klei wordt dun het middel tot uitdrukking 
van smaak. Ue klei, de materie voorden bouwmeester, onder
werpt zich aun eiken druk der vingeren. De bouwmeester denkt 
in de klei. klei en meester zijn éen geworden. De techniek stond 
voor geene vraagstukken , en eene nog bestaande acroterie van 
'2.24 M. diameter uit éen stuk getuigt vun de grootheid Uier kunst. 
Thans hebben we moeite om een stuk vun V.iO X U-̂ U heel 
te houden De Griek lacht dan ook met onze tooberij en al is 
de geschiedenis dezer eerste terra-cottakun.-t slechts onvolledig 
bekevd, toch zijn er voorbeelden genoeg, die ons onze kleinheid 
kunnen bewijzen. 

De studie dezer kunst heeft voor ons dus groote waarde, ouder 
zeker opzicht grooter dan do Orieksche murnierkuiist. Immers, 
wij bezitten geen marmer, maar wat we bezitten, goed, in over
vloed en goedkoop, bet is de klei. 

Hebben we tineis door deze materie een eigen kunst,een kunst 
zooals die zyn koor Dit laat de spreker na te beantwoorden, 
maar we mogen, we moeten de studie der Grieksche terra-cotta-
kuiitit niet verwuarloozeu. 

Na de beschaafde Grieken komt een volk dat door heersen-
zncht en door krij^smuusweteiischup al 't voorgaande overvleugelt, 
le Romein. Zijne gebouwen hebben ook weer de baksteen tot • 
hoofd materie. Hij mist echter het fijne gevoel, den gekutsehten 
smaak der l'rieken. Hij is geen kunstenaar, muur constructeur. 
De Griek zoekt naar sierlijkhieid en gratie. De Bomein is grof, 
is robust. Zijn gewelf mist alle lijnheid, Is eenvoudig,goedkoop en 
constructief. Baksteen en mortel zijn zijne materialen. De hoold-
ribben der gewelven wordeu later baksteen en tegels, de vulling 
is beton. Welk van deze twee volken is voor ous het nuttigst 
iu ulgemceneii ziu, vraagt spreker, eu dun uoomt hijdeu Itoitiem. 
De Griek heeft alles gebracht tot eene onovertrefbare volmaakt
heid. De Romein heeft groote beginselen toegepast die voor uit- ' 
brciding vatbaar zijn. I!ij hem in de baksteen wat hij bij ons zon 
kan: la voute de lu grande construction. 

Het puntheon. dc triomf der Komciuscbe kuust, de tempel vau 
alle god.-n. is reusachtig in de drie groothedeu, ufmeting, vorm 
en constructie. Het grondvluk is 1500 Al% groot. De zwaartu van 
den koepel zonder lood is :i millioen Kg. 

Wie onzer zou ruimten met buksteen kunnen of durven 
overspunnen op een schaul als door de Romeinen vuu vóór 
Christus gedaan is? De baksteen mist de mooie nerf van 't bout 
of de kleuren der marmersoorten, zijn kleur is bescheiden, doch 

bij is met goede mortel voor alles geschikt. Ook in de bereiding 
der mortel is de Homeiu ous voor. 

Nog een grootcn triomf van de baksteeu vindt men later in 
de Aya Soliu te Byzantium. Hier niet de reusachtige grootheid 
en zwaarheid van het Pantheon, hier de verheffing der zinnen, 
do bezieling en 't mystieke. De reusachtige koepel gelijkt op 
eeu lichtkroon, zwevende in het uitspansel. De constructie der 
koepels onderling is juist berekend en verdeeld, in alles is even-
wicht: hoe voegt zich heel de/.e steenen wereld tot ééne wondre 
harmonie. 

Griekenland heeft vijf eeuwen noodig gehud voor het z(jn 
Parthenon kon maken. Home zeven eeuwen voor zijn Pantheon. 
Bysantiua twee eeuwen voor zjjne Aya Sofia, liet is steeds 
vooruitgang, de triomf over de stof. In Kome is't de constructie, 
iu lt\zantimn is 't de kunst. Wat hebben 1111 de 18 eeuwen 
na dc Aya Sofia op 't gebied vuu de baksteenkunst ons beters 
geleverd r* Vooruitgang niet veel! Feitelijk achteruitgang. Het 
Koineinsche rijk heeft zjjn grootheid verloren, alles is bier tot 
burhuurscbheid vervallen. De oorzaak, dat de kunst ua de 
Bysaatjjnaohe niet g e h e e l te gronde is gegaan, zijn de vak-
vereenigingen geweest, gesticht in de 10e eeuw ia X. Italië ot 
I .oniburdijo. Deze Lombardische kuust is de moeder geweest der 
middeneeuwscbe, die eerst door kloosterbroeders beoefend en 
overgebracht is van de eene streek naar de andere, Inter in eeu 
groot deel van Europa haar hoogs ten triomf vierende. 

Ook de baksteen heelt in Xoord-Duitsoblund nog eene bloei
periode gekend, een eigenaardig en schilderachtig cachet dragende. 
Na dc Gothiek wacht de baksteen nog op den man. die haar 
weer zal brengen op de eenmaal ingenomen hoogte. 

Met een korte behandeling van de moderne bouw kunst, waarbij 
hij inzonderheid nog de jjzerconstructie besprak, eindigde spreker 
zijne met groote aandacht aangehoorde rede. (.V. A'. C.) 

V E K E E X i G I X G VOOK HOI WKUNST EX A A N V E R W A N T E 
A M B A C H T E N TK A L K M A A R . 

Vergadering^ gehouden den 30.-v Januari 18'JÏ. 
Do Voorzitter, de beer G, Loom-iu, opende do vergadering en 

riep de aanwezigen een hartelijk welkom toe op de eerste bijeen
komst iu 1N'.»7. maar betreurde het dut de loden weder van zoo 
weinig belangstelling blijk gaven. De notulen tier laatste verga
dering werden gelezen en goedgekeurd. 

Door bet bedanken van den heer W. .1. Stoel Sr. voor de be
noeming tot bestuurslid, werd in zijue plaats gekozen de lieer 
W. .1. Sjtoel Jr. 

Tot Voorzitter werd gekozen do heer 11. J . de Groot, thans 
\ ice-voorzitter, mulat de heer Looman verklaard had voor eene 
benoeming niet meer in aanmerking te willen komen. 

Hierna verkreeg de heer C. de Wild bel woord tot het doen 
van eenige mededeeliugen naar aanleiding vau een bezoek aan de 
sluis te IJmuiden, dat door hem was gebracht op don Min Nov. 
18%. — Aan bet N . W. hoofd dezer sluis, die nog niet geheel 
afgewerkt was, vertoonde zich iu bet metselwerk tusschen deu 
buitenvieujel en de eerste deurkaa eene scheur ter wijdte vau 
ongeveer 15 111M. en op zoodanige wijze, dat de vleugelmuur ge
heel vau bet sluis hoofd was afgeweken. Deze scheur was volgeus 
spreker ontstaan door het naar buiten wijken of bet zetten der 
betonfundoeriug. 

Aangezien Ue slagdrempel van do sluis op 10 M. *- AP. ligt, 
was herstel dier scheur Hoogst moeilijk, maar niettemin zeer 
noodzakelijk. Nadut een duiker do richting van do scheur ouder 
water had onderzocht en alzoo geconstateerd kon worden, dut 
zjj niet veel van do vertikaal afweek, liet men een halfcirkel
vormige Amerikaanseh-grenenhouten kuip maken. Deze werd 
toen vertikaal met ue open zjjde naar de scheur geplaatst. De 
open naden, die ua de plaatsing aan den onderkant eu uau 
weerszijden bij de rechtstands muren werdeu gevormd, werden 
weggenomen door eou breede zwaliiwstaartvormige indieping to 
maken in de breede platen tegeu de muren eu ook aun de onder
zijde der kuip. Hierin werd een zeer stevige met mos gevulde 
linnen strook aangebracht, die bij hot naderen van den muur, 
alzoo mot grooto kracht werd samengedrukt, liet plaatsen der 
kuip leverde geen moeilijkheden op. 

liet uitpompen vun bet water, dut nu volgen moest, leverde 
eveneeus geen i;root bezwaar op . hoewel een duiker eerst nog 
belast moest wordon met hot indrijven van breeuwwork iu de 
openingen tusschen den ouderraad der kuip en den sluisvloer, 
omdat deze te veel water doorliet. Aan do dagzijde van het 
metselwerk werd nu aan weerszijden van do scheur eene slout 
gehakt ter diepte en breedte van O.ön M. aan don voorkant ou 
U.ïü M aan don achterkant, zoodat zij in horizontale doorsnede 
een zwuluwstuurtvorm vertoonde. Het plan van de directie wus 
om het onderste doel der siouf, b. v. tot 0 AC. -f- Al*., te vullen 
met cementbetou eu bot hooger liggende gedeelte met beste 
vlakke klinkers vol tc metselen. Dio betonstorting was evenwel 
aan grooto bezwaren onderhevig, aangezien de gebroken muur 
oen te groot volume water doorliet van do landzijde. Om hierin 
te voorzien, werd iu de bestaande sleuf eeu tweede, kleinere 
gebukt, ter hoogte vuu '6 M. eu dezo aan de boveuzyde horizontaal 
afgedekt. Het water dat zich hoven deze horizontale lijn ver-
zumelde, kon nu verticaal neerstorten en werd opgevangen door 
een houten koker, die in de kleine sleuf word geplautst. De 
lozing van dit water geschiedde door een ijzeren buis aan do 
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onderzijde bevestigd op den bodem der elenf. Even vóór den dag 
van den rechtstandsmuur steeg deze buis door een ombuiging 
weer loodrecht omhoog en werd daar verbonden aan do zuighuis 
van het pompwcrktuig. Nu kon worden overgaan tot de vulling 
van de sleuf met beton. Langs de dagzijden van den sluiBmuur 
werd een houten keering aangebracht en dezo verhoogd naar 
gelang van de rijzing der betonlaag, die op deze manier onge
hinderd kon gestort worden. De scheur is op deze wjjze gedicht 
en de opening der sluis heeft dan ook den 12den December 
1896 ongehinderd plaats gehad. 

Een en ander werd door den beer De "Wild door schetsen op 
het zwarte bord toegelicht. De Voorzitter bracht hem denharte-
lijkon dank der Vergadering en hoopte dat we nog meermalen 
iets van onzen 2den secretaris te hooren en te zien zouden krijgen. 

Hierna deed de 1ste secretaris verslag over den toestand der 
Vereeniging in het afgeloopen jaar, waaruit bleek, dat er kon 
gewezen worden op een ledental van 48 en de vergaderingen 
geregeld hadden plaats gevonden. 

Hij ontving daarvoor den dank der Vergadering by monde van 
haren Voorzitter, die op zijn beurt door den heer Ringers werd 
dank gezegd voor al hetgeen hjj in het afgeloopen jaar voor de 
Vereeniging gedaan had. 

In verband met bet op de vorige verg. heslotene werd mede
gedeeld dat als onderwerpen voor de uit te schrijven prijsvragen 
gekozen waren: le een ontwerp van een eenvoudig getuigschrift 
eh ten 2o een ontwerp van een haltegcbouw voor een stoomtram. 
De mededinging voor de lo open te stellen voor dc inwoners der 
provincie en de prijs daarvoor te bepalen op f 25; voor de 2e uit
sluitend belangstellenden binnen Alkmaar uit to noodigen en als 
aanmoediging daarvoor te stellen een le prys van / 15 met ge
tuigschrift en als tweedo pry's alleen het getuigschrift. 

Tot juryleden werden benoemd de beeren J . Cock, G. Kale-
mink, G. 1.ommin, allen tc Alkmaar, en G. Hz te Vloardingen. 

In verband met het uitschrijven dezer prysvragen herinnerde 
de heer Mathjjsen aan dc beursprysvraag, waarvoor hy ook een 
ontwerp had ingezonden, het betreurende dat ontworpen die 
„bepaald prachtig" waren, by de expositie in een donkeren hoek 
waren opgehangen. De jury, die door do vergadering was be
noemd, moest z. i . „ruim" zyn in hare beoordeeling. 

Dc heeren Looman, De Wild en Doorn beantwoordden den 
heer M. en gaven hunne bevreemding te kennen over het zeker 
zeer zonderlinge verband, dnt door laatstgenoemde gezocht werd 
tusschen eene prijsvraag gely'k aan die van de Beurs en die waar 
het eenvoudig het ontwerp geldt van een haltegebouw voor een 
stoomtram. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot do Voorzitter dc ver
gadering. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van ZatoJag 80 Januari 1897. 
Daar de Voorzitter, de heer L . Moolenaar, verhinderd was de 

vergadering te leiden, werd het presidium waargenomen door 
den Vice-voorzitter, den heer K. Hoekzema. ZEd. deelde mede. 
dat de aangekondigde lezing — eene ontmoeting van drie oude 
bekenden - , dio door den heer Moolenaar gehouden zou worden, 
tot de volgende vergadering moest worden uitgesteld; dat de heer 
P. Noordhoff, boekhandelaar cn uitgever alhier, als begunstiger der 
vereeniging was toegetreden en dat het bestuur het maandblad 
„The Studio" had aangeschaft om het in den leescirkel op to nemen. 
Daarna las de Secretaris de notulen van de vorige bjjoenkomst, 
die onveranderd werden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het 2e punt der agenda merkte de Presi
dent op, dat de vraag over den houtworm behandeld zal worden 
door de nieuwbenoemde commissie, bestaande uit de heeren Jolsems, 
Hof en Van der Zaag, in de hoop do beantwoording daarvan in 
de e k. vergadering te mogen vernemen. 

De heeren Van Elmpt, Moolenaar, Hoekzema, Van der Windt 
en Kruizinga werden tot leden benoemd van de jury voor het 
beoordeelen van de in te komen ontwerpen op de uitgeschreven 
prijsvraag: „ccn wachthuisje voor een tram". 

Daar er in don laatsten tyd geen enkele vraag uit de vragen-
buB tc voorschyn komt, spoorde de President de leden aan van 
deze gelegenheid om inlichtingen te bekomen gebruik te maken, 
niet alleen om het nut, dat de leden uit de beantwoording van 
vragen kunnen trekken, maar ook om de meerdere opgewekt
heid, die door wrijving van gedachten in de Vergadering ontstaat, 
en waardoor de lust tot het by'wonen der bijeenkomsten ver
hoogd wordt. Daar de hoofdschotel, do lezing van don hoer 
Moolenaar, dezen avond niot ter tafel kon komen, was cr naar 
het gevoelen van den Voorzitter uitmuntende gelegenheid om 
een of ander in het midden te brengen of eene beschouwing 
ten beste to geven, maar geen der leden stelde zich daarvoor 
beschikbaar. 

Do President sloot de vergadering met eene opwekking tot 
bezichtiging van dc twaalf beste antwoorden op dc prysvraag 
voor eene reclameplaat ten behoeve van de Nationale Tentoon
stelling van Nijverheid en Kunst, welke van Juni totSoptomber 
1897 te Dordrecht zal gehouden worden. 

Daar het groote aantal inzendingen de gewone wjjzc van expo-
seeren in het vergaderlokaal onmogely'k maakte, had het Bestuur 
de leden uitgenoodigd tot ccn bezoek aan het Museum van Oud

heden alhier, waar alle ontwerpen aanwezig waren. Met het oog 
op de kleuren, die op vele ontwerpen waren aangebracht, was 
oeno tentoonstelling bjj goed licht zeer we use hel ijk. Jammer, 
dat hot ontwerp van den heer Aarts te 's-IIago. dat met den 
In prjjs was bekroond, bjj den lithograaf in bewerking en zoowel 
in het Museum, als in het vergaderlokaal slechts in photographic 
aanwezig was. Eene tentoonstelling, waar het voornaamste stak 
ontbreekt, geeft don bezoeker altijd eene teleurstelling. 

De verscheidenheid van opvatting, do nieuwe richting, die 
zich in enkele ontwerpen openbaarde, gaven aanleiding tot eene 
drukko bespreking. 

Verscheidene leden vonden het beeld op 't ontwerp, dat met 
den 2n prys bekroond is , niet schoon. Over 't geheel was men 
vol lof over den kunstzin der ontwerpers. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

VergaJering van Vrijdag 29 Januari 1897. 
Na opening van de vergadering herdacht de Voorzitter, de heer 

C. B. Posthumus Mejjjes, het verlies dat de Maatschappij geleden 
had door den dood van het oerelid don heer W. C. Metzelaar 
en van het lid der afdeeling, den heer L . Berghuis. 

Na het lezen van de notulen, werd medegedeeld dat van het 
Hoofdbestuur der Maatschappij een schry'ven ontvangen was, om bjj 
gelegenheid van de kroningsfeesten in oterlog met andere lichamen 
maatregelen te nemen voor de versiering van de stad Amsterdam. 
De besturen van het Genootschap Arti et Amicithc, Architectura 
et Amicitia, St. Lucas, de Maatschappij zelve en hare afdeeling 
Amsterdam zullen zich tot een commissie vereenigen om, in over
leg met de reeds door het Gemeentebestuur ingestelde commissie, 
prysvragen uit te schrijven voor versiering van sommige gedeelten 
der stad. 

De afdeeling Amsterdam, die reeds een tweetal prysvragen 
gereed had en wel voor de kruising van twee straten met eene 
overbrugde gracht en voor twee straten, zal die vragen intrekken 
en de daarvoor beschikbaar gestelde prijzen aan de groote com- * 
missie afstaan. 

Eene uitnoodiging van do Vereeniging voor fabrieks- en hands-
werksnyvorheid tot het by'wonen van eene lezing van den heer 
Van den Wall Bake over djatihout, werd gaarne aangenomen, 
waarna de Voorzitter mededeelde, dat de heer Mr. II. Ver
kouteren vraag 8 zal inleiden op de in April te houden ver
gadering van de afdeeling. 

Ingevolge de wetBwy'ziging van de afdeeling trad het geheele 
bestuur ai , dat herkozen word, evenals de Voorzitter, do heer 
C. B. Posthumus Mey'jes. 

Het jaarverslag, door den Secretaris, den heer B. J . Ouëndag 
uitgebracht, werd door de Vergadering goedgekeurd. 

De Penningmeester, de heer J . N. I.andré. deed rekening en 
verantwoording van het gehouden financieel beheer, bedragende 
in_ ontvangst en uitgaaf f 458.70s; de rekening, door eene com
missie van drie leden nagezien, werd goedgekeurd en den Pen
ningmeester dank betuigd voor zyn gehouden beheer. De be
grooting voor het jaar 1897 werd vervolgens besproken cn goed
gekeurd. 

Hierna hield do heer L . C. van dor Moulen, lid der firma 
Ambagtsheer on Van der Meulen alhier, eene voordracht over 
hout en den houthandel, waarbjj spreker zich in hoofdzaak tot 
practische questies bepaalde. Het hout kan verdeeld worden in 
hard hout (eiken, noten, mahonie, iepen, essen, palmhout enz.) 
cn zacht hout zooals: vuren, grenen, dennen, populieren enz. 

Hard hout groeit langzamer dan zacht en is daarom duurder; 
ook de transportkosten ervan zyn hooger. In Nederland is veel 
houthandel, omdat het eigen land weinig meer oplevert dan 
eiken-, iepen- cn cBsenhout en de zoogenaamde inlandsche hei-
masten. 

Hoofdzakelijk Zweden, Noorwegen, Rusland en Amerika voeren 
hont in , vooral gezaagd en bewerkt hout. In die landen toch 
staat maandenlang dc uitvoer stil cn kan men met weinig kosten 
en groote zuinigheid het hout doen bewerken, temeer daar bij 
ons geen beschermende rechten op bewerkt hout bestaan. 

Spreker stond nu stil bjj de kwaliteiten cn maten van hout, 
dat uit Europa en Amerika wordt ingevoerd. De prys hangt 
niet alleen af van de kwaliteit, ddch ook van de breedte en 
lengte, die afwisselt tusschen 1.70 M . en 7.80 M . Langere planken 
zyn zeldzaam. 

Vorder bchandcldo spreker de groote moeilijkheden om aan 
alle bestekbepalingcn te voldoen en wees erop dat hout zonder 
gebrekon bezwaarlijk te verkrijgen is. 

^ln hot vervolg zijner rede deelde spreker een groot aantal 
bijzonderheden omtrent verschillende houtsoorten mede. Ook de 
questie van droog cn nat hout werd uitvoerig besproken en 
daarby werden de verschillende middelen om hout te drogen 
besproken. Eindelijk stond spreker stil hij de verschillende soorten 
van rondhout (sparren, juffers, kolders en ellens) en eiken k r o m 
hout (knieën cn krammers of bochten) dat voor scheepsbouw en 
windmolens wordt gebruikt. 

Ten Blottc liet spreker een groot aantal hout monsters rondgaan. 
De druk bezochto vergadering werd, nadat eenige vragen be

antwoord waren, onder dnnkbetuiging aan don spreker gesloten. 
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ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1049; Vergadering van 8 Februari 1897. 

De Voorzitter deelde mede dat het Bestuur, op verzoek van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, zich beschik
baar heeft gesteld om deel uit to maken van een commissie, 
bestaande uit de besturen van de Afd Amsterdam der M. t. B. der 
l i . , Architectura, Arti et Amicitiae en St.Lucas, 2hoogleeraren 
aan de Academie van Beeldende Kunsten en 2 décorateurs, welke 
commissie zich ten doel stelt het Hoofdcomité voor de Kronings
feesten ten dienste te staan, zoowel door raad als het uitBchryven 
van prysvragen voor versieringen. 

Hierna had de installatie plaats van den heer J . van Wijn
gaarden en de ballotage van een nieuw lid. Daarop was het 
Hoofdpunt van den avond aan de ordo, bestaande uit een bijdrage 
van den heer Joseph Cuypers over 1'ra Angclico, toegelicht door 
een collectie chromolithographieën. 

1'ra Angelico da Fiesole was een Dominikaner monnik, ge
boren in 1887 en gestorven in 1455. Deze kunstenaar heeft zeld
zaam schoon werk geleverd in muurschilderingen van kerken 
en altaarstukkon. 

Een prachtig uitgevoerde collectie chromolithographieën, uit
gegeven door de Arundel Society te Londen, geeft zyn voor
naamste werken. Deze lithographieën zyn bijzonder schoon en 
frisch van kleur, 't geen gedeeltelijk daaraan te danken is, dat 
nooit meer dan 850 exemplaren voor de leden der Society ge
maakt worden. Daardoor is de collectie zeldzaam; er zjjn slechts 
8 stel hier-te-lande aanwezig, waarvan één in hot Bisschoppelijk 
Museum tc Haarlem. 

Daarna las de heer Cuvpers uit der Cicerone wat de bekende 
Jacob llürchhardt over dien meester geschreven had, toonde 
verder aan hoe belangwekkend 't dikwijls iB door geometrie een 
driehoeken-stelsel in deze schoone en eenvoudig opgobouwde 
composition te zoeken. 

Een luid applaus bewees den spreker, hoezeer zyn belangwek
kende bjjdrage door de loden op prys gesteld werd. 

Als onderwerpen voor de prijsvragen 1897—98 werden gekozen 
lo. een groot winkelgebouw met bovenkontoorlokolen; 2o. een 
vischmarkt voor een provinciestad; 3o. een ameublement. 

Als redactieleden werden gekozen de heeren Van der Tuuk 
en Lambeek. 

Er werd medegedeeld dat do aanstaande vergadering bijzonder 
belangrijk belooft te zyn, daar Dr. H . C. Muller eene lezing over 
Letterkunde zal houden, waarbij een hoogleeraar, een gemeente
raadslid en vele studenten tegenwoordig zullen zyn, reden waarom 
de samenkomst in een grooter lokaal gehouden zal 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 GRAVENHAGE. De heer M. J . van Hattum, civiel-ingenieur 

te Beverwijk, heeft concessie aangevraagd voor den aanleg 
en de exploitatie van een spoorweg met zwaar materieel tusschen 
Den Haag en Rotterdam. De lijn, 19 kilometer lang, beoogt een 
kortere verbinding tusschen beide steden dan de thans bestaande 
lynen; het station te Rotterdam is ontworpen in do nabijheid 
van het Hollandsche Spoorwegstation, naast de arena aldaar, en 
te 's-Gravenhage bij de viaduct aan den Ryswykschea weg. 

— De Haagsche Bouwgrond-maatschappij Duinoord heeft een 
album versproid omtrent de bebouwing van de terreinen, onder 
den naam van „Duinoord" bekend, en waarin een zestiental 
keurig uitgevoerde lichtdrukken en een viertal kaarten van Duin
oord en zyne omgeving voorkomen. De titelplaat is geteekend 
door den heer W. L . Bruckman en het geheel zeer verdienstelijk 
uitgevoerd in het atelier van den heor Alex, van Dgck to VGra-
venhoge. 

HAAHLKM. Door den heer J . A. Fredoriks, architect te Middelburg, 
werd aan de boekery van het museum van kunstnijverheid alhier 
ten geschenke aangeboden eene verzameling oorspronkeljjke orne
mentaio gravures von Francois Xavier, Habermann (Duitsche 
school) werkzaam van 1721—1790, en van Jean Jacques Bachelier 
(Fransche school) werkzaam van 1780-1806. Door verschillende 
geschenken, die aan genoemde boekerij werden gemaakt, is in 
de laatste jaren de verzameling oude gravuros toegenomen, zoo-
dat weldra tot het inrichten eener afzonderlijke afdeeling voor 
de oude ornementaio gravures zal worden overgegaan. 

DOIIÜHKC'.HT. In oen dezer dagen gehouden vergadering van 
de Vereeniging V o o r v a k en k u n s t doolde do Voorzitter 
mede dat de minister van waterstaat, do heer Van dor Slcyden, 
hot eere-lidmaatBchap der tentoonstelling heeft aanvaard. 

De zaak der tentoonstelling staat er, blijkens de mededeelingen 
van het bestuur, gezond en Hink by. Het tweede waarborg-eyn-
dicaat van f 25,000, bestemd ter garantie van de uitgavon der 
eerste exploitatie (het eorsto, van gclyk bedrag, is een waarborg
fonds) is byua volteekend. Het bodrag dat nog ontbreekt, zal 
waarschynlyk govonden worden door inschrijvingen uit den boezem 
der vereeniging. . . . 

Ook met do inschryvingon en verhuringen van plaatsruimte 
gaat het naar wonsch. O. a zal op de tentoonstelling een oud-
Hollandsche zuivelboordorjj on con laboratorium voor melk-
onderzoek aanwezig zyn; do textiol-industrie zal er vertegen
woordigd wezen door een groote weverij, waar oen enorm stuk 
linnen zal gewoven wordon in opdracht van H. M. de Koningin-
Regentos. Zeer belangrijk belooft do afdeeling schoepvaart te 

worden, gesteund door groote inzendingen uit Rotterdam; des
gelijks de afdeeling viesckerjj. die een duidelijk beold belooft te 
geven van den omvang en de beteekenis van dezen tak van nijvor-

eid in Nederland. 
Dit alles brengt mee, dat eerstdaags tot de aanbesteding der 

gebouwen zal worden overgegaan. Ter vergadering was een staal 
aanwezig van het materiaal, waaruit Oud-Dordt zal worden opge
bouwd , z. g. staff, waarmede op bedrieglijke wjjze het oude muur-, 
hout- en metaalwerk wordt nagebootst. 

Het overige van do vergadering was gewijd aan verschillende 
details. Uit de besprokingen bleek o. a. dat stappen werden gedaan 
om op hot gebied van assurantie en vervoer tot collectieve samen
werking op den goedkoopst mogelijk en voet te geraken, met algo-
beele vrijlating van ieder inzender voor zichzelf Hierdoor zullen 
de algemeen afgekeurde practjjken, dio op dit gebied elders zjjn 
toegepast, worden voorkomen. 

KoEHüOMh De Gemeenteraad heeft met negen tegen vjjf stem
men besloten een slachthuis met koelhuis te doen bouwen naar 
het svsteein, door den Duitschen architect Georg OBthotf aan
bevolen. De kosten mogen niet meer dan honderd duizend gulden 
bedrogen. 

WAUENINGEN. Het voorstel van het Dag. bostuur, tot aanleg 
eener drinkwaterleiding, is aangenomen met 10 stemmen tegen 
1. De raming dor kosten is hoogstens f 100,000. 

P E R S O N A L I A . 
— Bg den Waterstaat in Ned.-lndië is : 
o v e r g e p l a a t s t : naar Kediri, do opzichter 2c kl . J . D. A . 

Poth; naar de res. Kedoe, de opzichter 2e kl. W. Wolters; 
t o e g e v o e g d : aan den chef der irrigatic-afdeeling 8erang, 

met Godong alB standplaats, de opzichter 2e kl . W. J . Ch. de Mooy. 
— Bjj de expl. dor Staatssp. op Java zyn benoemd tot adjunct

ingenieur A . Bryan, daartoe gesteld ter beschikking van den 
gouverneur-generaal; tot onderopzichter der werkplaatsen, de 
tydelyke onderopzichter T. W. Groot; tot tgdelijke onderopzich
ters der werkplaatsen en geplaatst bjj de Wcstorljjnen, A . W. 
Marjjt on Th. P. Giasmacber. 

— Bg don aanleg vaa Staatsspoorwegen in Ned.-lndië is 
b e n o e m d : tot tjjd. onder-opz. le kl . bg de lg'n Batavia — 

Tangoraog-Bantam, A. Mejjer, thans bg' de Staatsspoorwegen op 
Sumatra. 

O v e r g e p l a a t s t : naar de OoBterlgnen, de tcckenaar K. l i . 
W. Senff; naar Sitoebondo, de adsp.-ing. E. J . t'. van Zuglen; 
naar den spoorweg Batavia—Tangerang—Bantam, de tyd. onder
opz. le kl . H . Ferdinandus en do onderopz. 2e kl. L . J . B. Th. 
Passage; naar den spoorweg Tarik—Sooraboja, do tyd.onderopz. 
le kl. A . Denekamp, en de tyd. onderopz. L . J . Trujjssel. 

— Door den hoofdingenieur, chef van den aanleg der lijn 
Batavia - Tangerang—Bantam is benoemd tot tydelyk onderopz. 
8e kl . op de daartoe staande bezoldiging van f 100 's maands, D. 
Ch. P. Marcus, thanB op daggeld werkzaam. 

— By kon. besluit zjjn, met 16 Febr., benoemd: lo. tot onder
directeur bjj 's Ryks Museum van Schilderg'on te Amsterdam 
C. G. 't Hooft, kunstschilder aldaar; tot assistent bg' 's Rijks 
Prentenkabinet te Amsterdam J . Ph. Van der Keilen Dz., volon
tair bij dit Kabinet. 

— Bg kon. besluit is met 16 Febr. lo. F. G. Waller, te Am
sterdam, benoemd tot onder-directeur van het Kon. Kabinet van 
Schilderijen te 's Gravenhage; 2o. F. G. Waller voornoemd, buiten 
bezwaar van 's Ryks schatkist, tydelyk belast met het beheer van 
's Ryks Prentenkabinet te Leiden. 

— Bjj Kon. besluit is Jhr. B. W. F. van Riemsdijk benoemd 
tot hoofddirecteur van 's Ryks Museum te Amsterdam, tevens 
directeur van het Nederlandsch Museum voor geschiedenis cn kunst. 

Bjj beschikking van den minister van waterstaat is deneer 
A . J . van Vemde benoemd tot buitengewoon opzichter by het 
verbroeden van het buitcntocleidingskauaal naar de nieuwe schut
sluis te lJniuiden. 

— De architect L . Derks te 's-HertogenboBch is op 58-jarigen 
leel'tjjd plotseling overleden. ^ 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T w e e t e e k e n a a r s , bg de Maatschappij tot oxpl. van 

Staatsspoorwegen, dienst van weg en worken te Utrecht. Ver-
eischten: algemeene kennis volgens de eischen van toelating tot 
do 4e kl. van oen H. B. S. of het eindexamen H. B. 8. met 
8-jarigen cursus, tweejarige werkzaamheid op fabriek of werk
plaats en bewg'zon van bekwaamheid in teekoncn. Adres in 
persoon Centraalbureau 1, kamer 126, Utrecht 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen warden ten getieve van beeren gealvmieerJen 

tweemaal per jaar twee achtireenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met Je toezenJing Jer eventueel inkomenJe 
brieven.) 

— Een practisch ervaren bouwkundig opzichter, van goede 
getuigschriften voorzien door afloop der werkzaamheden buiten 
betrekking, zag zich gearno weder geplaatst. Adres no. 2J, 
bureau dezes. 
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ADVERTENTIËN. 

Oproeping van JongeliogeD. 
Dc aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van jonge
lingen voor het kader der Genietroepen 
in Nederlandich-Indië, omschreven in 
de Nederlandsche Staatscourant van 2 
Februari 1897 No. 27, waarvan af
drukken koiiteloos zijn te bekomen 
bij het Departement van Koloniën. 

Zaandam. 

1-AI1K1KA.NT van 
Lederen II r jj r-
ricmen, Machine* 

I en ('ilinilrr -Olii-n. 
Handel in Katoenen 

i«a lat a K a in e e l-
liaren. Riemen enz. 

V r a a e B r ti • o l> it • a V. 

Maatschappij 

tegen 

J 

schade 

De im\)miliI\VWUl\ van 1845. 
's-Gravenhage, Heê-httleiit, hoek 

Prinsestraat — Zutphen—Amsterdam , 
Sophiaplein— Kotterdam, Zuidblaak 50--
Breda. Prinsenkadc 

Lage premiën. Heeren Bouwoniler-1 

nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantnor: ir.o lie Ilnj terkade, AHNTKHIIAM. I'iliaaal: Kokln. 

Itootda-rent voor -Nederland, liolf-ië en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van com/leete Badinrichtingen — l'rivaat-lnrichtingen. — 

Shanks Closets zjjn noe; niet overtroffen. — Porseleinen HaJkui/cs, IJzeren RaJIutifen. — 
Closets, Watthtafoll, Crinoirs enz. — V i: R W A II Jl I \ ( ; en V E N T I L A T I E . 

Belast zich met dc plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeor concurreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopcrs genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van It. W A Y G O O D & Co. Ltd. lon./.u. L I F T E N . 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H Ü E K M E E T -
KN ANDERE 

I X S T B l ' M E X T E N , 

v o o r INGENIEURS, ARCHITECTEN 

LANDMETERS, TEEKENAARS, en*, 

( • e ë m 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 . 

W . W a s h i n g t o n T a y l o r f t Co. 
Xieiuve Haven !<;•>. HOI'TEKil * II. 

Adres voor: QOE DKO O PSTE 
Rijwielen, Brandkas tea, Sclirijfmacliinrn 

en andere Ameriknansehe Artikelen 

OPRUIMING 
v a n vroegere J a a r g a n g e n v a n 

„DI: opui:ni<i:n". 

Voor zoover de voorraad strekt, 
worden de volgende jaargangen van 
„De Opmerker" tegen de daarbij ver
melde prijzen opgeruimd: 

ln losse bladen. Ingenaaid 
Jaagang 1884 

1885 
„ 188fi 

1887 
„ 1888 
„ 188!» 
„ 1890 

1891 
1892 
1898 
1894 
1895 
1896 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

f 2— 
9 

2, 
O 

2.— 
2. 
i\50 
2 50 

De met een * gemerkten zijn uit 
verkocht. 

Na ontvang-t van postwissel, waarop 
vermeld is welke jaargangen uien ver
langt, volgt de vrachtvrije toezending. 

D E A D M I N I S T R A T I E . 

mn .uiviuiiiiKwi:. 
F A B R I E K vnn 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

TIMMERWERKEN l.\ DIVERSE BOUTSOÜRTEN. 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond-betimmeringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tuighuizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: 'Beteren, Hamen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportart ikelen en artikelen voor Huishoudelijk gebruik 
S P E C I A L E I N R I C H T I N G 

H. ZIMiHERMAHN, Utrecht. 
V E R T E G E N W O O R D I G E R 

der Hannover*.!'he .lliiMcliiiieiiliiint A.-U. i n 
ü . i X I » r : \ v o o r H A H K O T E B . 

CENTRALE VERWARMINGSTOESTELLEN 
naar alle systemen. 

L e v e r i n g van «.< i-ilulc p i jpen en K a c h e l * 
voor s t o o m en w a t e r . 

Gratis bearootingen. Billijkt prijzen. 

See that name . . l ' E E K I . E K " a n d , - T R I O I l ' H ' ' . jnat a l i t t le 
better t h a n the heMt. 

H o o l ' d - A g e n t v o o r N d d e r l s n d ; 

A. .1. It. O l M P E , Amsteldijk 13, Amsterdam, 
I r M U M A w r r i k i i n n N c h r i n ttnffl'.M-i'hC I I I I M I t u t C n - r u x l n ^ / e n 

Hij school ruim BOO M. groot, Momenteel groote voorraad. 

Ter drukkerij der "Xuninlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

3 2 ^ JAARGANG. N*. 7 Z A T E R D A G , 13 Februari 1897. 
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S( ) C I A L I S T I S C H E P R O P A G A N D A . 

Vele onzer lezers zullen, als zij het hoofd van dit 
artikel onder de oogen krijgen, meenen dat wij het 
roode spook voor hen willen doen verrijzen of dat 
wij, onze beproefde gewoonte om ons niet met politiek 
te bemoeien, voor een keer ter zijde stellend, ons met 
een verdediging of cen bestrijding van de socialistische 
leerstellingen zullen gaan bezighouden. 

Doch zij kunnen gerust zijn. Want wanneer wij een 
oogenblik de aandacht vragen voor de propaganda 
der socialisten, dan is dit niet omdat wij het doel, 
daarmede beoogd, willen goed- of afkeuren, doch al
leen omdat zich daarin een artistieke zijde openbaart, 
tlie ..el niemand daarin gezocht zou hebben. 

Maar vindt gij dan Domela Nieuwenhuis of Bebel, 
Van der Goes of I.iebknecht, Fortuyn of juffrouw 
Kleefstra zoo artistiek? Is het proza dat van hun lippen 
vloeit zoo schoon? Of zit het hem in de lange haren 
en de slappe hoeden? 

Gij vergeet, o waarde lezer, dat er nog andere 
socialisten zijn dan die gij daar noemdet. Kn nu is 
het over de propaganda, door den bekenden socialist-
boekverluchter Walter Crane ondernomen. dat wij 
enkele opmerkingen wenschen te maken. 

Crane heeft van tijd tot tijd zijn teekenstift gesteld 
in dienst van de zaak die hij voorstaat, het socialisme. 
De teekeningen van 1886 tot 1896 heeft hij in licht
druk gereproduceerd , tot een bundel vereenigd en die 
onder den titel van „Cartoonsf01 the Cause" tc Londen 
bij de „ Twentieth Century Press" doen verschijnen. 

Het is een smaakvolle verzameling van twaalf 
platen, niet begeleidenden tekst, op zwaar papier ge
drukt. Of een boek als dit, dat inderdaad artistieke 
kwaliteiten heeft, wel een geschikt propaganda-middel 
is voor het socialisme, dat zijn aanhangers onder de 
minder ontwikkelde klassen der maatschappij zoekt, 
genoemd mag worden, valt te betwijfelen. De schoon

heid der teekeningen zal meer gevoeld worden door 
ultra-verfijnden dan door de arbeiders, voor wie het 
toch in de eerste plaats werd gemaakt. Ja het zou 
ons niet verwonderen, als het werk zijn meeste debiet 
vond onder de bezittende klassen, die het, dat spreekt 
van zelf, toch niet voor het socialisme winnen zal. 

Niet alle teekeningen zijn van gelijke waarde. Maar 
uit alle blijkt duidelijk dat de houtsneden, omstreeks 
15c» in Duitschland en Italië vervaardigd, den teeke
naar als ideaal voor den geest hebben gezweefd. Het 
is moeilijk na te gaan. of voor de reproductie van 
houtsnede gebruik is gemaakt, of dat een andere 
wijze van reproduceeren is toegepast: zooveel is echter 
zeker, dat in de meeste gevallen althans aan een 
latere uitvoering in houtsnede gedacht werd. 

liet titelblad vertoont een jonge vrouw, die ondanks 
haar antieke sandalen en haar I'hrygische muts toch 
in haar magere slankheid onmiddellijk als een Kngel
sche wordt herkend. Haar rechterhand houdt een 
reusachtige teekenpen. waaraan een banier is ge
bonden. Met haar linker strooit zij zaden uit, als 
..Socialism" aangeduid. Op den achtergrond draagt 
een opgaande zon hetzelfde opschrift; een palet neemt 
den voorgrond in. Dit blad is met breede lijn zeer 
karakteristiek gedaan; alleen op de linkerhand der 
vrouw ware misschien aanmerking te maken. 

Deze prent is van 1896 en vertoont Crane in al 
zijn kracht. Dat hij ondertusschen^ zeer ongelijk in 
zijn werk is, blijkt uit een volgende prent van het
zelfde jaar, waar is voorgesteld hoe Kngeland de 
socialisten der andere beschaafde landen begroet. De 
onbeholpenheid der teekening wordt hier niet goed
gemaakt door bevalligheid van compositie. Wel is, 
door wit en zwart op pikante wijze tegen elkaar te 
stellen, naar een zeker effect gestreefd, doch het 
geheel heeft dat gewild-primitieve. dat thans veelal 
motie is. maar hetwelk Crane niet best af gaat. 
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Dat de volgende prent van 1884 is, kan men 
aanstonds zien. Zij is waarschijnlijk een penteekening, 
lie niet in hout werd gesneden, doch op andere wijze 

gereproduceerd. De twee politieke partijen van Enge
land zijn hier als ridders vechtende voorgesteld; een 
.rouw, als het Socialisme aangeduid, komt tusschen 
beiden. Crane's manier heeft hier nog niet de breed
heid van later; aan de geheele compositie en ook aan 
de uitvoering is echter een zekere sierlijkheid eigen, 
die aangenaam treft. 

Dan wordt voorgesteld hoe de Arbeid, als een 
slapend werkman, door het monster „Kapital isme", 
welks vleugelen „Huichelar i j" en „Partijbelang" zijn 
gedoopt, wordt uitg ezogen. Dit gedeelte der compo
sitie is echter het fraaiste niet; veel beter geslaagd 
is de zwevende vrouwenfiguur, alweder het „Socia
lisme", die door bazuingeschal den werkman tracht 
te wekken. Dergelijke vrouwefiguren gelukken Crane 
beter dan mannen in hedendaagsche kleedij. 

Nog minder behagen ons Crane's eigenlijke spot
prenten , waarvan die, welke de bezittende klasse als 
bevreesd voor haar eigen schaduw voorstellend, wel 
een van de karakteristiekste is. 

De toets van den teekenaar is te zwaar, zijn lijnen 
zijn te plechtig, zijn geheele manier is te gewichtig 
voor eigenlijk satirieke platen. Deze teekening is ge
componeerd met een zorg, als gold het een carton 
voor een muurbeschildering of iets dergelijks. 

De volgende prent verheerlijkt de Parijsche Com
mune , die voorgesteld is als een jonge vrouw in 
moderne kleedij, die een lint, met „live la Com
mune" erop, omhoog houdt. Naast haar knielt een 
communard met roode vaan en toorts. Men denkt 
aan Schillers: 

„W'tlt' denen, die den etvig Blinden 
Des J.ielites Himmelsfackel leihn: 
Da strahlt sie nicht, sie kann uur ziinden" 

Walter Crane schijnt echter niet deze meening 
toegedaan, daar hij een Kngelsch werkman, in eer
biedige houding, der Commune hulde laat brengen 
voor de zegeningen, die zij heeft uitgestrooid. Deze 
teekening is slap van lijn en toont Crane niet in zijn 
volle kracht. Misschien heeft het onderwerp hem niet 
geïnspireerd. 

Heter op dreef is hij , waar hij de „solidariteit van 
den arbeid'' wil verheerlijken. Hier heeft hij zich de 
compositie als paneelvulling gedacht, die bv. als inleg
werk zou kunnen worden uitgevoerd. Vijf mannen, 
duidelijk als de vijf werelddeelen gekarakteriseerd, 
houden een rondedans om den aardbol. Ken vrouwe-
liguur, gevleugeld, strekt zegenend de handen over 
hen uit. 1 let verdient opmerking, hoe goed de teekenaar 
erin geslaagd is, op ongedwongen wijze het te ver
sieren veld te vullen met spreukbanden, werktuigen, 
zon, maan, sterren , enz. 

Van de bekende, in 1891 gemaakte compositie 
„The 7'tiumph of Labour', bevat de verzameling een 
zeer goede reproductie. Dit blad, geïnspireerd door 
Mantegna's werk te Hamptoncourt en door de 
„triomftochten" der I Oe-eeuwsche Duitsche meesters, 
viel ons niet mede, toen wij het terugzagen. Crane's 
teekenkunst haalt niet bij die der mannen, welker 
werken hij als zijn voorbeelden nam. Vooral komt 
dit uit bij die figuren, welke aan onzen tijd ont
leend zijn, b.v. de werklieden, die op den wagen 
zitten, of die te paard den stoet begeleiden. Ook is 
door het al te veel aangeven van plooien in dc ge
waden en door de te geringe tegenstelling van licht 
en schaduw, het geheel wat gaan rammelen. De oude 
meesters wisten hun effecten beter tc berekenen. 

Dat Crane hen echter, als hij wil, nabij kan komen, 
bewijst het volgende blad, eveneens van 1891. en 
wederom een herinnering aan de Commune van f871 
bedoelend. Hier is slechts één ideale vrouwefiguur 
geteekend, die met haar zwarte vlerken, haar toorts 
en haar sombere gelaatsuitdrukking als een echte engel 
der wrake mag gelden. Breed gedaan en met juiste 
tegenstelling van wit en zwart, is dit blad o. i. het 
fraaiste van de collectie. De achtergrond, met het 
brandend Parijs, werkt niet weinig mede om den 
gewenschten indruk bij den beschouwer teweeg te 
brengen. Misschien zonder het zoo te hebben bedoeld, 
heeft Crane hier het afschrikwekkende van de ge-
beurtenissen in 1871 op inderdaad treffende wijze uit
gedrukt. 

De prent die dan volgt, van 1 8 9 4 , geeft ons den 
Meiboom der werklieden te zien. Hij wordt bekroond 
door de vrouwefiguur der Vrijheid; de linten, daar-
van al hangende, worden door mannen en vrouwen al 
dansende vastgehouden. Ieder lint draagt een toepasse
lijk opschrift, als: „het land voor het volk", „geen 
privileges meer", „a lgemeen stemrecht". ..kinder
voeding op school", „acht uur arbeid" en dergelijken, 
die ook bij ons nog al eens worden vernomen. De 
uitvoering dezer prent is zeer goed ; de zwarte achter
grond en de min of meer laat-Gothische omlijsting 
maken een aangenaam effect. Toch schijnt ons de 
vorige plaat nog treffender. 

De teekening die nu volgt verbeeldt een werkman 
met vrouw en kind, die een dansje schijnen te maken. 
De vrouweliguur is goed gelukt; in het algemeen 
schijnt het talent van Crane zich meer tot het weer
geven van het bevallige dan van het forsche te leenen. 

De ten deele zwarte achtergrond en de wijze van 
opvatting herinneren hier aan sommige moderne Miin-
chener meesters, b. v. Rudolf Seitz. 

licht Kngelsch is evenwel het voorlaatste blad, 
waar een vrouw een reuzenkrans draagt, die met een 
lint, waarop de bekende socialistische leuzen te lezen 
zijn, is omvlochten. 

De laatste plaat is weer een spotprent; evenmin als 
vroeger is Crane hier gelukkig geweest. Ook nu blijkt 
het, dat het maken van spotprenten zijn zaak niet 
is. Zijn talent is daarvoor te serieus. 

Het ware ondertusschen te wenschen dat het soci
alisme, meer dan tot dusverre, op zoo artistieke wijze 
propaganda wou maken. Ken verzameling als deze 
zal het oog behagen van ieder, die smaak heeft. 
Daarom kunnen wij onze lezers gerust aanraden, 
zich haar aan te schaffen. Misschien worden zij daar
door tot het socialisme bekeerd, doch ten deze is 
onze verwachting niet hoog gespannen. Maar waaraan 
bij ons geen twijfel bestaat is, dat zij, eenmaal in 
het bezit van het niet dure boek (3 shillings is, ge-
looven wij, de prijs) zich in de fraaie aanwinst voor 
hun bibliotheek zullen verheugen. 

Toen Multatuli, den „Max Havekar" in het licht had 
gezonden, - een boek, dat als strijdschrift bedoeld 
was — voelde hij zich niet weinig teleurgesteld, omdat 
hem weldra bleek, dat het alleen werd gekocht wijl 
men het „mooi" vond. Ken dergelijke ervaring zal, 
vreezen wij, ook Crane opdoen; om de schoonheid 
van zijn werk zal de eigenlijke strekking over het 
hoofd gezien worden. Schoonheid is een weinig doel
treffend propagandamiddel; het „hoe" doet atbreuk 
aan het „wat". Ken llink volksredenaar, die allerlei 
bombast uitslaat, maakt meer indruk op de massa 
dan de beste teekenaar. Wellicht maakt Crane zich 
illusiën omtrent den kunstopbloei, die den triumf van 
het socialisme vergezellen zal; in die verwachting 

staat hij niet alleen. Wij voor ons zijn van oordeel 
dat het socialisme, hetwelk alleen de stoffelijke zijde 
van het aardsch bestaan in het oog heeft, de kunste
naars als overtollige doenieten en luilakken moet 
aanzien, als de hommels, die in den maatschappelijken 
bijenkorf op koste der werkbijen leven. 

Misschien weet echter een socialist dit anders uit te 
leggen. Hoe dit evenwel zij, Crane bewijst dat althans 
theoretisch socialisme en kunst zeer goed samen 
kunnen gaan. 

D E B O U W K U N S T K N D E H E K R L O F F E L T . 
In het „Nieuws van den Dag" van Woensdag 10 

Februari zet de heer A . C. Koffeit een reeks van 
artikelen over de Tentoonstelling van Schilderijen in 
Pulchri Studio voort. Daarbij vindt hij aanleiding om 
met enkele woorden terug te komen op zijn be
schouwingen omtrent bouwkunst, opgenomen in het 
„Nieuws" van 2 Januari, en tevens het een en ander 
te zeggen naar aanleiding van ons oordeel over die 
beschouwingen. 

Men herinnert zich, dat de heer Koffeit van oor
deel was, dat „nu er geen moderne stijl bestaat en 
de architect zijn motieven aan het verleden ontleent. 
er iets schooners en zuiverden bereikt zou worden 
door nabootsing". 

Wij namen de beschouwingen in extenso over, en 
voegden er in ons n*. van 9 Januari het volgende 
aan toe: 

„Deze fraaie beschouwingen zijn niet van 1880, 
maar van 1897. Het is te hopen dat de heer Koffeit, 
als hij het over letterkunde en schilderkunst heeft, 
verstandiger dingen moge zeggen dan hij hier in 
zake bouwkunst debiteert. A l is hij leek. hij moet 
toch wel iets gehoord hebben van de ernstige en vol
hardende pogingen , die gedaan worden om ons van 
het juk der historische stijlen te verlossen. En nu 

'komt hij den bouwmeesters vertellen, dat zij niets 
beters kunnen doen dan nabootsen, liefst zoo trouw 
mogelijk! Nu moet hij, om consequent te blijven, 
onzen schilders ook aanraden, de stukken van het 
Rijksmuseum te gaan kopieeren. en dient hij van 
onze dichters te verlangen, dat zij Vondel, Huygens, 
Breeroo en 1 looft gaan naschrijven, dan zullen zij 
zeker iets schoons en zuivers bereiken, vooral wan-
jieer zij geen schrijffouten maken. Doch scherts ter 
zijde; is het niet treurig dat het publiek , hetwelk 
toch al omtrent bouwkunst zulke vreemde begrippen 
heeft, in ons meest gelezen dagblad op zulke averecht-
sche wijze wordt voorgelicht?" 

Nu schrijft de heer Kol'lelt: 
..De Opmaker (hoofdredacteur Van Gendt, archi

tect) verkondigde onlangs (9 Januari '97), dat sedert 
1SS0 een glorietijdperk is aangebroken voor onze bouw
kunst en we niets dan schoone en volkomen oor
spronkelijke bouwwerken zien oprichten. De Opmerkci 
is nl. boos op mij geworden, omdat ik onlangs in dit 
blad (het Nieuws) de vraag stelde, of het niet goed 
op onze kunstontwikkeling zou werken, indien men 
in plaats van dikwijls smakeloos te ontleenen, in onze 
groote steden getrouwe-reproducties gaf van stijlvolle 
bouwwerken. Mij dunkt, dat dit toch even opvoed
kundig zou zijn, als het plaatsen van reproducties 
van beroemde beelden in parken, musea en academies. 
De Opmerker meent echter, dat de levende Neder
landsche bouwers sedert 1880 smaakvol en oorspron
kelijk genoeg zijn. Nu ik mag 't lijden. Tot mijn spijt 
heb ik nog weinig van de oorspronkelijke bouwge
wrochten des heeren Van Gendt gezien. (Inlangs ver
rees er in Den Haag, nog wel dicht bij ons smaakvol 

stadhuis, een gebouw, dat zeker oorspronkelijk i - , 
maar . . . . oorspronkelijk alleen 0111 zijn afschuwelijke 
smakeloosheid. Wanneer Amsterdam in dien stijl een 
Beurs krijgt van denzelfden bouwkunstenaar, en die 
stijl navolging vindt als het „nieuwe" van na 1 8 8 0 , 
dan zal de hoofdstad spoedig een der leelijkste steden 
van de wereld worden. Dat jaar 1 8 8 0 schijnt trouwens 
een merkwaardig jaar te zijn. Heet het tegenwoordig 
ook niet in zekeren kring, dat sedert dat tijdstip de 
oorspronkelijke Nederlandsche letterkunst geboren is? 
Hopen we, dat aan onze toekomstige moderne open
bare gebouwen zooveel stijlgevoel en smaak besteed 
zal kunnen worden als aan het oude stadhuis van 
Nijmegen, zoo karakteristiek afgebeeld op het door 
Klinkenberg ingezonden doek." 

Dc heer I.offelt schijnt niet te kunnen lezen, of 
zijn geheugen moet hem in een maand tijds, parten 
gespeeld hebben. Wij schrijven dat hij: „al is hij 
leek, toch wel iets gehoord moet hebben van de 
ernstige en volhardende pogingen die gedaan worden 
om ons van het juk der historische stijlen te verlossen." 
Hij leest: „wij verkondigen, dat sedert 1880 een 
glorietijdperk is aangebroken voor onze bouwkunst 
en sedert zijn niets dan schoone en volkomen oorspron
kelijke bouwwerken opgericht." 

Uit dit verkeerd lezen , dat, hopen wij , niet met 
opzet heeft plaats gevonden , vloeit nu de onjuistheid 
van wat de heer Koffeit verder opmerkt, van zelf 
voort. Wij hebben niet beweerd „dat de levende 
Nederlandsche bouwers sedert 1880 smaakvol en oor
spronkelijk genoeg zijn" en daarom had de steek 
onder water over onze „oorspronkelijke bouwge
wrochten" gevoeglijk achterwege kunnen blijven. 

Het verzekeringsgebouw in Den Haag is, ieder 
kzer van ons blad weet dat, nog nimmer door ons 
in bescherming genomen. Ja zelfs staan wij in de 
vaardeering daarvan nog achter bij den heer Loffelt, 
daar deze het „zeker oorspronkelijk" vindt en wij er 
niets clan een pastiche van Neo-Noord-Amerikaan-
sche motieven in kunnen herkennen. Met het oordcel, 
dat de heer I.offelt velt over dc Beurs te Amster
dam in hope, kunnen wij, indien het gebouw zoo 
mocht worden als het Haagsche, volkomen instemmen. 

Indien wij het jaar 1880 genoemd hebben, dan 
geschiedde dit riet om een bepaalde reden. Wij wilden 
alleen een tijdstip aangeven, waarop de' heerschappij 
der historische stijlen nog onbetwist was. Dat wij aan 
die heerschappij reeds geheel ontkomen zijn, hebben 
wij niet beweerd. Wij wezen alleen op de pogingen 
die gedaan worden, om ons ervan te verlossen. 

Onder die pogingen rekenen wij de verzekering
gebouwen te Amsterdam en in Den Haag « W a l s d e 
meest geslaagde, daar hier, behalve de Yankee-herin
neringen , de historische Romaansche stijl al te 
zichtbaar is. 

Doch evenmin als één bonte kraai winter maakt, 
mag uit het feit, dat een onzer bouwmeesters nog 
niet geheel slaagde in zijn pogen, worden afgeleid, 
dat hij iets onbereikbaars nastreeft. Vele anderen zijn 
met ernst en volharding werkzaam ; zij wachten slechts, 
dat hun de gelegenheid geschonken worde te kunnen 
toonen wat zij willen. 

A C E T Y L E E N . 
In den laatsten tijd is hier te lande het gas, dat als 

acetyleen bekend staat, nog al eens ter sprake ge
komen. Vooral de twisten en oneenigheden, die onder 
de aandeelhouders der maatschappij, welke het nieuwe 
"•as in het groot zou bereiden en exploiteercn, zijn ont
staan, hebben de aandacht van het publiek getrokken. 



Doch menigeen, ook in technische kringen, weet 
van het acetyleen maar zeer weinig. Daarom kan het 
zijn nut hebben , er het een en ander omtrent mede 
te deelen. 

De scheikundigen kennen reeds meer dan dertig 
jaren het acetyleen als een zwaar kool-waterstofgas, 
welks formule C , H , is, en welks soortelijk gewicht 
ten opzichte van dampkringslucht 0 9 1 bedraagt, liet 
gas is kleurloos en niet vergiftig, ofschoon het, in 
eenigszins aanzienlijke hoeveelheid ingeademd, slaap
wekkend werkt. 

I let gas wordt gemaakt door calcium-carbiet (Ca. C s ) 
en water samen te voegen. Vroeger, toen het cal
cium-carbiet alleen bereid kon worden door kool en cal
cium met elkander te verhitten, was het slechts 
mogelijk zeer kleine hoeveelheden te vervaardigen. 

Sinds echter de electrischc ovens zijn uitgevonden, 
is een andere wijze, om calcium-carbiet te vervaardigen, 
mogelijk. In een dergelijken oven ontstaat de stof door 
verhitting van 36 gewichtsdeelen gebrande kalk en 
36 gewichtsdeelen fijngemaakte cokes. Nu is het product 
der kalkbranderijen niet duur, cokes zijn evenmin 
kostbaar en zoo laat het zich begrijpen dat calcium-
carbiet , op deze wijze in het gro'ot bereid, veel goed-
kooper geleverd kan worden dan voorheen. De 
werking, die in den electrischen oven plaats vindt, 
kan worden voorgesteld door de volgende formule: 

C a O 3 C C a C , + C O . 
Behalve calcium carbiet wordt dus ook kooloxyde 

gevormd, dat in vluchtigen tcestand ontsnapt. 

Het calcium-carbiet is een kristallijn poeder dat, 
grijsachtig van kleur, naar knoflook riekt. Zijn soor
telijk gewicht bedraagt 2.26. Wordt het met water 
begoten, dan ontstaan kalk en acetyleen naar deze 
formule: 

C a C , + I I , O = C a O + C , H , . 
Ook het acetyleen riekt naar knoflook en aan dien 

eigenaardigen reuk wordt het dadelijk herkend. 
Tot dusverre is calcium carbiet in de natuur niet 

aangetroffen en is het alleen langs kunst matigen weg 
bereid. De stof onderscheidt zich door hare geringe 
oplosbaarheid. Hehalve door water toch wordt het door 
geen enkele andere vloeistof, zelfs niet door de sterkste 
zuren aangetast. Pas als calcium-carbiet in chloor tot 
245" Celsius wordt verhit, ontleedt het zich in chloor-
calcium en kool. Wordt het met zwaveldamp tot 500 " 
Celsius verhit, dan vindt ook ontleding plaats en ont
staan zwavclcalcium en zwavelkoolstof. 

Het is mogelijk het acetyleen tot een vloeistof te 
verdichten door het bij o 0 Celsius aan een druk van 
50 atmosfeeren te onderwerpen. 

Om acetyleen te maken heeft men niets anders 
noodig dan een gesloten vat, van twee buizen voor
zien, waarvan de eene, die bijna tot den bodem 
reikt, dient om water op het vooraf in het vat ge
daan calcium-carbiet te gieten, terwijl de andere buis 
door een guttapercha slang met een gashouder in 
verbinding wordt gebracht. Het dus verzamelde gas 
is zoo goed als zuiver en kan aanstonds gebruikt 
worden, zoodat condensators en zuiveringstoestellen, 
die bij de fabrikage van steenkolengas zulk een groote 
rol hebben te vervullen, hier overbodig zijn. 

Uit 1 K G . calcium-carbiet zouden, indien de stof 
volkomen zuiver ware, 340 liter acetyleen moeten 
worden verkregen. Doch dc verbinding van kalk en 
kool, in den electrischen oven verkregen , is niet 
altijd even gelijkmatig en daarom levert I K G . in de 
practijk meestal niet meer dan 300 liter gas. 

Voor het branden kan men geen gebruik maken 
van dc toestellen, voor steenkolengas gemaakt. In 

een gewonen gasbrander is de verbranding niet vol
komen genoeg, wat blijkt uit den sterken walm, die 
ontstaat. Wordt echter een brander met zeer fijne 
gaatjes gebezigd , dan ontstaat een bijzonder heldere 
vlam. 

I loe helder die vlam is, kan het best worden aan
getoond door een vergelijking met andere verlichtings
middelen. Per normaalkaars en per uur is van acety
leen noodig 0.6 liter, van gewoon gas in een ge
wonen brander 10 liter, van gewoon gas in een 
Auer-brander 2 liter. 

De groote lichtkracht van het acetyleen is oorzaak-
geweest . dat men beproefd heeft het, door bijmen
ging, tot verbetering van hel totdusverre gefabriceerd 
steenkolengas te gebruiken. 1 We proeven hebben tot 
resultaat gehad, dat reeds een toevoeging van ; ";„ 
acetyleen een verbetering der lichtsterkte van 20 ° / 0 

opleverde, terwijl bij toevoeging van I O " „ acetyleen 
de verbetering 50 '"„ bedroeg. 

Dit alles zijn de voordeelen van het gas. Doch nu 
komen de nadeelen, en wel in de eerste plaats het 
gevaar van ontploffing dat, sedert op enkele plaatsen 
ongelukken geschied zijn, zeer groot wordt geacht. 
Die ongelukken hebben er veel toe bijgedragen om, 
althans bij leeken, het gas in discrediet te brengen. 
Toch is het gas al niet gevaarlijker dan andere gassen, 
b.v. het thans gebruikelijke lichtgas. Men weet dat dit 
gas, in een bepaalde verhouding met dampkringslucht 
gemengd, ontploft wanneer het met een vlam in aan
raking komt. Ook het acetyleen heeft deze eigenschap, 
die zich het sterkst toont wanneer 1 maatdeel acetyleen 
met 12 maatdeelen dampkringslucht zijn gemengd. 
Doch zelfs in deze verhouding gemengd, is het acety
leen volkomen onschuldig, wanneer men slechts zorgt 
dat er geen vuur bij kan komen. 

Kvenzeer als men kan zeggen, dat ontploffingen 
van steenkolengas in den regel het gevolg zijn van 
onvoorzichtigheid . omdat iemand, gaslucht ruikende, 
met licht naar het lek gaat zoeken, zoo zal dit ook 
met acetyleen het geval zijn, want ook dit gas is zóó 
gemakkelijk voor het reukorgaan waar te nemen, dat 
gezorgd kan worden met geen licht te komen daar, 
waar men het ruikt. 

Hoe weinig gevaarlijk acetyleen overigens is. blijkt 
wel het best daaruit, dat het in een verhouding van 
60 maatdeelen gas met 40 maatdeelen dampkrings
lucht in een gashouder vermengd, een zeer goed 
lichtgas oplevert, dat rustig brandt en waarvan per 
normaalkaars en per uur slechts 1,5 liter noodig zijn. 

Op het oogenblik ziet men het acetyleen nog met 
wantrouwen aan. Doch, en dit mag niet vergeten 
worden, ook het steenkolengas heeft in den eersten 
tijd na zijn ontdekking voor zeer gevaarlijk gegolden. 
Men zie slechts de spotprenten uit het begin dezer 
eeuw om zich hiervan te overtuigen. 

Daarenboven dreigt het acetyleen, dat overal ge
makkelijk bereid kan worden, en waarvoor geen 
kostbare straatgeleidingen noodig zijn, den fabrikanten 
en leveranciers van andere verlichtingsmiddelen met 
een zeer ongewenschte concurrentie. Is het dan te 
verwonderen, dat het van die zijde met allerlei argu
menten wordt bestreden, en dat iedere ontploffing, 
ook al heeft het acetyleen daar niets mede te maken, 
als ccn welkom schrikbeeld geëxplo i teerd wordt? 

Nu zal men vragen . waarom de gasfabrikanten van 
de lichtverbeterende eigenschappen, die het acetyleen 
bezit, geen gebruik maken, daar toch de proeven 
hebben aangetoond, hoe geschikt het daarvoor te 
bezigen is. Het antwoord daarop is dit, dat acetyleen 
niet gebruikt kan worden in de branders, die op het 
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..ogenblik overal te vinden zijn. Dit is niet alleen zoo 
wegens de constructie der branders, waardoor walm 
:-.ou ontstaan, doch ook vooral wegens het materiaal, 
dat ten deele uit koper bestaat. Kn nu vormt acety
leen in een ammoniakhoudende oplossing van koper-
chloruur een bruin bezinksel dat, gedroogd, door 
een schok of door verbranding hevig ontploft, liet 
is gebleken dat, op den langen duur, deze ge
vaarlijke stof in koperen leidingen, branders enz., die 
met acetyleen in aanraking komen, kan ontstaan. 

Dit bezwaar wordt echter geheel weggenomen, wan
neer een ander metaal, bv. ijzer, gebruikt wordt. 

Op het oogenblik is het acetyleen nog betrekkelijk 
duur. Het calcium-carbiet, in het groot bereid, kan 
tegenwoordig voor 1 ƒ 0 . 2 5 P e r K G . gekocht worden. 
Met dien prijs als basis komt een M 3 . acetyleen nu 
nog op ruim / 1 . 

Doch men moet, een M ' . acetyleen met een M * . 
steenkolengas vergelijkend, rekening houden met de 
daardoor verkregen lichtsterkte. Kan men uit 1 M : : . 
steenkolengas gedurende 1 uur een licht van 100 nor-
maalkaarsen laten branden, een M 1 . acetyleen geeft 
gedurende 16 uren een licht van dezelfde kracht. Den 
prijs van 1 M". steenkolengas dus op / O . 0 6 b.v. stel
lende, moet men dien met 16 vermenigvuldigen om 
hem met dien van acetyleen te kunnen vergelijken. 
Men verkrijgt dan / 0.96, zoodat de prijs van acetyleen 
slechts / 0 0 4 hooger is. In plaatsen, waar de gasprijs 
meer dan / 0 0 6 per M*. bedraagt, komt het acetyleen 
nu reeds aanmerkelijk voordeeligcr uit. 

Doch het laat zich aanzien dat de prijs van het 
calcium-carbiet, wanneer meerdere fabrieken zich op 
de vervaardiging gaan toeleggen, belangrijk zal dalen. 

Wanneer het steenkolengas de concurrentie tegen 
liet acetyleen zal kunnen volhouden , dan zal dit waar
schijnlijk aan een zijner eigenschappen moeten worden 
toegeschreven, die tot dusverre meer een nadeel dan 
een voordeel mocht heeten. Wij bedoelen de warmte
ontwikkeling. 

Als men een gasvlam beziet. dan blijkt het dat 
die uit twee gedeelten bestaat, waarvan slechts één 
licht geeft, terwijl het andere haast niet waarneembaar 
is. Dit niet lichtende gedeelte ontwikkelt warmte; 
daarom is het in lokalen, waar veel gas brandt, 
zoo heet. Daardoor is het echter ook mogelijk gas 
voor verwarming van vertrekken, of tot het koken 
van spijzen of vloeistoffen, te gebruiken. De zooge
naamde brander van Hunsen, die in alle laboratoria 
te vinden is, heeft ten doel, van het warmtegevend 
vermogen van steenkolengas zooveel mogelijk partij 
te trekken. 

Nu levert 1 M \ steenkolengas ongeveer 5400 
caloriën warmte, en 1 M 5 . acetyleen 11,580 caloriën. 
Doch ofschoon dus het warmtegevend vermogen van 
het nieuwe gas meer dan het dubbele van het oude 
bedraagt, speelt hier het verschil in prijs een groote 
rol. Want voor / 0.06 krijgt men 5400 calor iën , en 
voor f\ slechts 11,580. Het behoeft dus geen betoog 
dat het steenkolengas, als verwarmingsmiddel be
schouwd, het vooreerst nog wel van het acetyleen 
zal winnen. 

Doch als verlichtingsmiddc] verdient natuurlijk 
acetyleen de voorkeur. Want terwijl steenkolengas 
om een licht van 1600 normaalkaarsen te geven 
86,400 caloriën moet ontwikkelen, is dit cijfer bij 
acetyleen slechts 11,580. Men kan dus zeggen, dat 
het nieuwe gas bijna 8 maal minder warmte geeft 
dan het oude. 

Door het gasgloeilicht heeft men, en met succes, 
getracht de warmte van het steenkolengas in licht 

om te zetten. De Auer-branders zijn thans a lgemeen» 
de vlam daarin ontstoken, doet niets anders dan het 
kousje dat uit een bepaalde stof gemaakt is, aan 
het gloeien te brengen. Dus is het niet meer de brander, 
maar het kousje, dat het licht geeft. Het kousje is uit 
metaaloxvden, die een sterk lichtuitstralingsvermogen 
hebben, samengesteld. 1 Iet zijn vooral de oxyden van 
monoziet, thoriet, orangiet, gadoliniet en orthiet, die 
gebruikt worden, meest in den vorm van salpeterzure 
zouten; van de menging der verschillende oxyden 
hangt het af of het licht wit, geel, roodachtig of 
groenachtig is. 

Voor het gloeiend houden van deze oxyden is 
slechts weinig gas noodig, daar de brander naar 
Bunsen's systeem is ingericht en dus veel warmte 
geeft. In een goeden Auerbrander kan men dan ook 
uit 1 M a steenkolengas gedurende 5 uur een licht van 
100 normaalkaarsen doen branden. Zooals wij zagen, 
kan 1 M 3 acetyleen gedurende 16 uren dit licht 
geven. Men M" steenkolengas weder op f 0.06 stellende, 
kost dus dit licht per uur I'/. cent; een M'acetyleen 
op / 1 rekenend, kost dit licht per uur 6'/, cent. 
Zooals dus de prijzen nu zijn, is het Auer-licht de 
zuinigste wijze van branden, ook waar het gas duur 
is en bv. /"u.09 per M ' wordt gevraagd. 

Evenwel moet de prijs der kousjes, die echter 
steeds lager wordt, bij het gloeilicht in aanmerking 
genomen worden. 

Voor het oogenblik heeft dus het steenkolengas , 
dank zij Auers uitvinding, van de mededinging van 
het acetyleen niet veel te vreezen. 

Zoodra echter het calcium-carbiet aanmerkelijk 
goedkooper gefabriceerd zal worden. — en dat kan reeds 
spoedig zijn is het te voorzien dat het acetyleen 
in de verlichting een groote rol zal gaan spelen. 

E L E C T R I S C H E K N G A S T R A M S . 

De heeren J. A . Lindo, directeur der gemeente
werken te 's-Gravenhage, L . H . N . Dufour, ingenieur 
der Staatsspoorwegen te L'trecht, en I. I. W . van 
Koenen Martinet, adjunct-ingenieur der Ho!!. IJzeren 
Spoorweg-maatschappij, werden bij schrijven van 15 
Juli i8o/> door de tramwegcommissie uit den Raad te 
s-Gravenhage uitgenoodigd verslag uit te brengen, 

omtrent een in loco in te stellen onderzoek naar de 
werking van electrische trams en naar die van gastrams. 

Genoemde heeren hebben die taak ten einde ge
bracht en een hoogst uitvoerig rapport uitgebracht, 
dat in de voorgaande week het licht heeft gezien. 

Wij ontleenen daaraan, dat de commissie onder 
meer omtrent de navolgende vragen gaarne zou wor
den ingelicht: 

I. Kunnen gastrams in haar hedendaagschen staat 
van ontwikkeling en electrische trams voldoen aan de 
eischen , die het verkeer in Den Haag stelt? (Bij eerst
genoemde mede in het oog te houden de uitbreiding 
van het tramnet en bij de laatste welk stelsel van 
electrische tractie in verband met de in de bezochte 
plaatsen verkregen inlichtingen en het aldaar bezich
tigde , het meest aanbevelenswaardig wordt geacht). 

II. Kunnen ook trams met gecomprimeerde lucht 
in aanmerking komen? 

III. Is toepassing van mechanische beweegkracht op 
de tramlijnen in Den Haag, ook met het oog op de 
uitbreiding van het net, in het algemeen mogelijk? Is 
daarvoor de bestaande bovenbouw geschikt te achten ? 

IV. Is combinatie van verschillende stelsels, ook 
met behoud van paardentractie op sommige van de 
bestaande lijnen, aan te bevelen? 



Kan in aanmerking komen gastractie op sommige 
en electrische op andere lijnen? 

V . Wanneer uitbreiding geschiedt, onafhankelijk 
van de lijnen der Haagsche Tramweg-maatschappij, 
kan dan smal spoor in aanmerking komen? 

VI . Welk oordeel wordt in de bezochte plaatsen 
door de autoriteiten , belast met het toezicht op den 
tramdienst. uiigesprokcn over de gastrams, dc elec
trische trams in haar verschillende vormen en c.q. 
over trams met andere stelsels? 

VII. Welke zijn de storingen, die in andere be
drijven als water- en gasleidingen, telephonie enz. 
door mechanische beweegkracht kunnen teweegge
bracht worden ? Hoe zijn die storingen te voorkomen 
en welke voorschriften bestaan daaromtrent? 

VIII. Welke voorschriften zijn te geven voor de 
veiligheid en zekerheid van het verkeer? 

IX. Welke algemeene voorschriften zijn te geven 
bij den aanleg van tramlijnen naar de verschillende 
stelsels? 

X . Welke gegevens zijn verkregen omtrent den 
bouw, het onderhoud , de exploitatie, de dienstrege
ling, de tarieven, de lengte van de lijnen , het aantal 
wagenkilometers, de ontvangsten, de dividenden, enz., 
éen en ander vóór en na de invoering van mechanische 
tractie en bij gemeentelijke, zoowel als bij particuliere 
exploitatie; en wat is bij laatstgenoemde exploitatie 
vernomen omtrent de concessievoorwaarden , den duur 
der concessie en de uitkeering aan de gemeente? 

Bij de beantwoording hielden de deskundigen zich 
tot het verkrijgen van een behoorlijk verband, aan 
de volgende indceling : 

I. Inleiding. Algemeene omschrijving der verschil
lende te behandelen verkeersmiddelen. 

II. liet bovengrondsche electrische stelsel. 
III. Het ondergrondsche electrische stelsel. 
IV. Het accumulatorenstelsel. 
V . Het magnetische stelsel. 
VI . De gastram. 
VII. De tram met saamgeperste lucht. 
VIII. Het voor Den Haag te kiezen stelsel. 
IX. Het te kiezen stelsel in verband met de aan

vraag der II. T . - M . om invoering van electrische trek
kracht op de Scheveningsche lijnen. 

X . Conclusie. 

De commissie stelt voorop dat paardetrams niet 
meer kunnen voldoen aan de toenemende eischen 
van het verkeer in groote steden, waarvoor mecha
nische kracht meer geschikt is en geeft een uitvoerig 
verslag over een plaatselijk onderzoek in Hannover, 
Hamburg, Herlijn, Dessau, Halle, Leipzig, Dresden, 
Neurenberg, Wiesbaden , Aken , Maastricht, Brussel, 
Parijs, Blackpool, Leeds, South-Staffordshire. V a n 
de verschillende stelsels wordt eene omschrijving ge
geven , met opsomming der daaraan verbonden voor-
en nadeelen, en van de kosten, zoowel van aanleg als 
bedrijf. 

De commissie komt tot de volgende conclusie: 
1. De invoering van mechanische beweegkracht op 

het Haagsche tramnet en op later bij te bouwen 
lijnen is mogelijk en voor een goede ontwikkeling 
van het verkeer op den duur noodzakelijk. 

2. Van de drie beweegkrachten : gas , samengeperste 
lucht en electriciteit voldoet de laatste het meest voor 
het verkeer in groote steden, en sluit de meeste be
loften voor de toekomst in zich. 

3. De gastrammen kunnen voorloopig alleen in 
aanmerking komen in kleine plaatsen, waar zij op 

lijnen met gering verkeer een goedkoop verkeers
middel kunnen zijn, en waar men de keus heeft tus
schen zulk een goedkoope of in het geheel geen tram. 

4 De samengeperste lucht-trammen zijn te duur 
in aanleg en in exploitatie. 

5. Van de verschillende electrische stelsels is het 
ondergrondsche duur in aanleg en levert in het alge
meen nog onopgeloste technische moeilijkheden op , 
en voor Den Haag in het bijzonder groote bezwaren 
met het oog op de vlakke ligging der stad; is de 
fïnancieele zijde van het accumulatoren-stelsel te onbe
kend, om het aan een Mij. te kunnen voorschrijven 
en voldoet alleen het bovengrondsche aan practische 
eischen, met name wat de zekerheid van een regel
matig verkeer betreft. 

6. Een combinatie van dit stelsel met het onder
grondsche of het magnetische stelsel is economisch 
uitvoerbaar, wanneer het verkeer voldoende sterk is 
en een betrekkelijk klein gedeelte van het net volgens 
een dezer laatste stelsels, het grootste gedeelte echter 
volgens het bovengrondsche stelsel wordt geëxplo i teerd , 
waarbij nog op den voorgrond staat, dat, waar een 
groote complicatie van wissels en kruisingen is, zoo
als bv. op het Voorhout bij het Tournooiveld, het 
ondergrondsche stelsel niet mogelijk is, en de combi
natie dus zal moeten bestaan uit bovengrondsch en 
magnetisch. 

7. De combinatie van het bovengrondsche met het 
accumulatoren-stelsel wordt alleen toegepast. wanneer 
het bovengrondsche stelsel of de 2 andere combinaties 
onuitvoerbaar zijn. Geheel uitgesloten is deze combi
natie , waar slechts over korte lengten het accumulator-
bedrijf het bovengrondsche zou moeten vervangen. 

8. Aan de invoering van het bovengrondsche stelsel 
op de beide lijnen der II. T . M. naar Scheveningen 
staan geen overwegende bezwaren in tien weg. I Iet is 
echter wenschelijk, dat dc vergunning daartoe slechts 
voorwaardelijk worde verleend en de aanleg geschiede 
volgens (de in de bijlage opgestelde) technische voor
schriften. 

9. Combinatie van verschillende electiische stelsels 
is niet aan te bevelen, met het oog op verkeersstorin-
gen; combinatie van paarden- met electrische tractie 
behoort in den eersten tijd wel tot de noodzakelijheid. 
maar de paardentram zal gaandeweg voor de electri
sche plaats moeten maken ; combinatie van electrische 
met gastrammen zou, daargelaten tie bezwaren tegen 
laatstgenoemde, tot een zeer dure wijze van exploi
tatie leiden , met het oog op de voor beide wijzen van 
exploitatie verschillende benoodigdheden. 

De gastram zou daarbij, tegenover de electrische tram 
staande, bij het publiek zeer spoedig in discrediet zijn. 

Combinatie van gastram met paardentram zal, bij 
den tegenwoordigen stand der gastram-techniek, dan 
ook geen drang tot uitbreiding van de gastram ten 
koste van de paarden tram doen ontstaan. 

10. Wanneer uitbreiding geschiedt, onafhankelijk van 
de lijnen der II. T . M . , verdient een aanleg met smal
spoor geen aanbeveling. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INtiENTEURS. 
Hut Instituut hield op Dinsdag februari j l . oeno vergadering 

niet een /.eer rijk programma. eu die zeer lang duurde. Mier 
dan honderd leden waren opgekomen, vermoedelijk wel ten deele 
wegen» hetgeen zou worden medegedeeld over het Gedenkboek , 
dut ter herinnering aan liet vijftigjarig bsstSSn van het Instituut 
wordt bewerkt. De president gut' omtrent do hunncieclc zijde van 
do laak geruststellende verklaringen, zoodat niemand daarover 
liet woord verlangde te voeren. 

lu den aanvang van do vergadering herdacht de president het 
overleden lid .1. I'. Metzelaar, die zich vooral op het gobied van 
houwkunst verdienstelijk heelt gemaakt. 

Onder de Ingekomen stukken behoorden drie verhandelingen, 

door leden vnn iiet Instituut aangeboden: lo. eens beschrijving 
van het droogdok te Talcahuann in Chil i , door bet lid .1. Krans; 
2o. eene verhandeling vuu liet lid N. (I. Kist, betreffende de 
vraag: „Zijn vnkwerken vun de 2o orde minder goed te be
rekenen dan vakwerken van de le orde- .'In. eene beschrijving 
van de wjjzigingswerken, uitgevoerd in 1896 aan dc drauihrug 
over tien Leidsclicn Trekvliet nabij Voorburg, door het lid II 
W. van Heukelom. 

Deze stukkeu zullen in bet Tijdschrift worden opgenomen. 
Door het lid J . .M. Telders werd met nadruk aangespoord tot 

deelneming aan het Nederlandsch Natuur- eu Geneeskundig 
Congres, dat blijkens ingekomen circulaire, dit jaar in April 1897 
•e Deltt zal samenkomen en waarin ook verschillende onderwerpen 
zullen worden bohundchl. beboerende tot het vak van deu ingenieur. 

Door het lid J . K W, Conrad werd, in aansluiting aan vroegen1 

iiededeclingeu, ter kennis vun de leden gebracht, dnt, na veel
vuldige onderhandelingen, thans is bepaald, dut het YHe Congres 
vau Binnenscheepvaart in Augustus 1S98 te Hrussel zal worden 
gebonden. 

Het eerst werd hierna liet woord verleend aau liet lid D. I'. 
vnn Ameyden van Duym, die een uitvoerige, door talrijke teeke
ningen toegelichte voordracht hield over do fundoeringswjjzo met 
gemetselde zinkputten en hare toepassing hjj den houw der brug 
over het Zwarte Water tc Hassolt. Hij gal'bierhij een breedvoerig 
overzicht van historischcti nard betredende de/e fundecringswijze 
en stelde meer bepaald in do bijzonderheden in 't licht hoe 
'e Hasselt was toegepast. Ken discussie had plaats met 
.1. W. Wele.kcr, N. 'I'. Miehaëlis, A. Deking Dora, 
Berckel, M. J . Van linsse on K. II. (iockinga. 

Duurnii werd het woord gegeven aan het lid .1. de Koning, die 
onder dc eenvoudige aanduiding: „Reisindrukken uit Noord-
Amerika1', ccn zeer uitvoerige voordracht hield over hetgeen door 
hein hij zijn bezoek abluur was waargenomen, zoo wat betreft 
dc technische inrichtingen, dc woonhuizen, de openbare gebouwen, 
de gemeentolijko inrichtingen, de nijverheidsunderneiningeo , de 
middelen vnn vervoer, de wijze van reizen en verdere onder
werpen, waarover op zeer onderhoudende wjjze door hem het 
woord werd gevoerd. 

Aan het eind vun tie vergadering werd door de leden J . I*. do 
Bordes. J . .1. van Kerkwijk cn A. M. K \V.. lïaron van Ittersiim ' 
met nadruk de imminent gevestigd op de omstandigheid, dat 
blijkens de mededeeling in de S/aii/.-('<>iiin<wt van li februari. j 
in de Nederlundsche Commissie voor de in 1900 te Parijs te houden ) 
wereldtentoonstelling het Instituut niet is vertegenwoordigd. In 
gevolge een voorstel van laatstgemeld lid. wanrmed 
gadoring zich vereenigde. dat de Kaad van 
zake tot de Regeering zal wenden , deed de president do toe
zegging, de zaak bij den Kaad van Hestiiur ter sprake te zullen 
Vengen. 

Ken groot aantal nieuwe leden werd aangenomen en anderen 
als zoodanig voorgesteld. 

Kaad kon hierin 
betrokken personen, 

en beweert 

deze 
de leden 

II. E. Van 

de Ver-
Bestuur zich te dezer 

behoudens enkele uitsonderingen, vrjjwel gevolgd wordt. De lage 
looncn, door sommige patroons in het smidsvnk uitbetaald, werden 
een paar malen ter sprake gebracht, maar de 
niet optreden, wijl de klachten niet doi 
muar door derden werden uitgebracht. 

Kr kwamen geen klachten vau beteekenis voor; 
dat do bevredigende toestanden in de bouwvakken oorzaak zijn 
dat de tussclteukomst van deu Kaad zelden wordt ingeroepen. 
.Meermalen werden klachten ingediend die betrekking hadden 
op zaken, die niet tot de bouwvakken konden worden gerekend 
en op grond van het reglement buiten beschouwing bleven. 

Naar aanleiding van overleg, door andere arbeidsraden uitge
lokt, werd den 17 februari 1890 een adres aan de Tweede Kamer 
ingezonden omtrent wcnschcljjkc wijzigingen in liet aanhangige 
wetsontwerp op de Kamers van Arbeid; met genoegen kon erop 
gewezen worden dut dit adres aanleiding lieei't gegeven tot ver
schillende veranderingen in bet oorspronkelijke ontwerp. 

Zoodru het bestaan en de werkzaamheid van Kamers van Arbeid 
wettelijk geregeld zal zijn, mag worden verwacht dat van die 
Kamers de kracht zal uitgaan, dio vereischt wordt om de be
langen van patroons en werklieden mot elkander in overeen
stemming te brengen. 

T E C H N I S C H E V A K V E R K E N I G I N G . 
AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van 0 Februari 18*7. 
Na lezing cn goedkeuring dor notulen werden 1 gewone eu 2 

itdspirant'leden al liet woord 
behandelde 

zoodanig aangenomen en vervolge 
gegeven aan den heer M .1. van Heumeu. Spreker 
dc constructie vun en de werkzaamheden aan ecu kaaimuur zeer 
uitvoerig; zjjne voordracht word met aandacht gevolgd en aan 
het Blot met toejuiching begroet. Eenige vragen, door dc aan
wezigen naar aanleiding der voordracht gedaan . werden door 
-pr. welwillend beantwoord. 

up de in de vorige vergadering gedane vraag: „Waarom wordt 
een houten paal verkoold ter plaatse waar hij in den grond gnat", 
waron verscheidene antwoorden ingekomen. Ten einde tot eene 
juiste conclusie te komen, zal dc heer Van dor Kloes gerand* 
plcegd worden. 

Het verslag van de Commissie in zake dc aanbieding van 
verzekering tegen ongelukken cn invaliditeit, (zie De Opmerker 
van 10 Januari jl.) wus nog niet gereed. 

Ten slotte werd medegedeeld dat zich li donateurs der Afdeeling 
hadden aangemeld. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
lu de jongste vergadering van bovengenoemde aldeeliug hield de 

heer Lauweriks, architect alhier, eene lezing over „Geometrie". 
Het eerste gedeelte was eene wjjsgeerige beschouwing over 

deu mensch, met zjjn streven naar een zeker doel. zijne ont
wikkeling, zijn zoeken naar de waarheid enz. 

Het tweede gedeelte behandelde moer do meetkunstige liguren 
met de beschouwingen daaromtrent van Pvthagoras cn Piato, 
dnt even als het eerste gedeelte zeer de belangstelling van allo 
aanwezigen trok. Ken woord vuu dunk van den President uun 
den geachten sproker bleef dan ook niet achterwege. 

Under de ruim 70 aanwezigen, hadden we het genoegen bet 
schoono geslacht door eeu zestal vertegenwoordigd te zien. 

ARBEIDSRAAD TE LEIDEN. 
Aan het tweede jaarverslag van deu Arbeidsraad voorde bouw

vakken tc Leiden, 'uitgebracht in do algemeene vergaderin 
\:> Januari j.1., ontleonen wij dat dc vastgesteld 

van 
loontahcl, 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Do Xoderl. en dc in Nedurl. gevestigde kunstc-

iiuren werden uitgenoodigd om deel te nemen uun een prijskamp 
voor een gedenkpenning;. die II. M. de Koningin wenscht te 
doen slaan hij gelegenheid van huur plechtige inhuldiging. 

I>e voorzijde moet de beeltenis der Koningin vertoonen; de 
keerzijde het Kon. wapen met dc schildhouders en den mantel, 
of een symbolische ot' allegorische voorstelling, 

Dc modellen moeten voor I Juli e. k. zyn ingezonden uan het 
Paleil alhier. 

Aan elk der drie best gekeurde ontwerpen zal / 1QU worden 
toegekend; de makers /ulleu worden uitgenoodigd om ccn definitief 
ontwerp te vervaardigen. Voor het beste ontwerp wordt /"400. 
voor het tweede / 2*>0 en voor het derde / 150 toegkend 

De jur\ zul bestaan uit dc heeren: Van Delden, Dr. I>e Dom-
pierre dc Chaoiepié, Van der Keilen, «Jhr. De lianitz en dhr. Mr. 
Vietur De Stuers 

De Staatscourant vun li l Februari bevat het volledige programma. 
Dc at'deelinjr 's (iraveuhage van dc Vereeniging tot bevor

dering van l'abrieks- eu Handwerksnijverheid in Nederland hield 
Woensdagavond een buitengewone vergadering, waarin Mr. 11. 
Verkouteren uit Amsterdam een lezing hield over bouwvergunning. 

Spreker had de twee volgende stellingen tot onderwerp voor 
eene beschouwing gekozen, nl.: 

lo. De bouwvergunning is eene onwettige en geheel overbodige 
instelling. 

2o„ Het bouwen op zoogenaamde geprojecteerde wegen mag 
niet verboden worden. 

liet gesprokene gal aanleiding 
AMSH;I;I»AM. 1'rofessor A. Huut uil Delft trad Donderdagavond 

als spreker op in de Vereeniging voor oud-leerlingen der Handels
school en ontwikkelde zjjue bekende denkbeelden omtrent den 
toestand van Amstordam. Spreker hekeldo de plaatsiug van het 
('entranl-station. den aanleg der haudelshaten In bet oostelijk 
deel van het ld en de overbrugging van het 
Aan deze belemmeringen, der scheepvaart in den weg 
schrijft prol'. Huet het toe, dat Amsterdam's scheepvaart in de 
laatste :!Ü jarcu slechts verviervoudigd. die van Antwerpen daareu-
tegen vertienvoudigd is. Dit was te verbetereu door aanleg van 
een handelshaven, die den ganscben tegenwoordigen lluiksloter-
hüin zou innemen en verdeeld zou worden in vier havens, onmid
dellijk aau het spoorwegnet aangesloten. 

De heer l.ambregtsen, directeur van de gemeentewerken te 
Amsterdam, nam de werken, tot bevordering van handel eu 
scheepvaart tot stand gebracht, ia bescherming tegen de gering
schatting van den heer Huet. 

H A A K L E M . In het Museum van Kunstnijverheid zyn thans ge
ëxposeerd de teekeningen. ingezonden op de prijsvraag van do 
Vereenigiug Vak eu Kunst voor een reelame-plakkaat ten dienste 
der tentoonstelling van Nijverheid cn Kunst, die dit jaar te 
Dordrecht zal gehouden worden. 

Keu zeventig in kleuren opgewerkte teekeningen, waaronder 
van aanzienlijke verhoudingen, geven ons een algemeen over
zicht van de hoogte, wuarop de reclame-kunst het op het oogen
blik in Nederland gebracht heett. Ofschoon het ingezoudene uiet 
boven bemerkingen verheven is, zou men toch een tiental jaren 
geleden een dergelijke verzameling moeilijk bij elkander hebben 
gebracht. 

— De urchitect J . Wolbers alhier hoeft concessie aangevraagd 
voor ecu tweede paardetram door de gemeente, en wel vau bet 
Stationsplein over den dansweg door de Jansstraat, over de 
-•roote markt, door de Zijlstraat, langs de Zijlvest, door dc Wil-
helminaHtraat. over het Wilsonsplcin, door het Molenpad, den 
Kouinginnenweg, tien Wagenweg, de Hnzepoterslaan en de 
Dreef, om daar aan te sluiten bij du stoomtram Haarlem —Leiden. 

Komt de locaalspoor Haarlem Amsterdam tot stand, dan be
staat het plan de l(jn te verleugen van het eindjmnt op de Dreof 
tot aan het stution van de 

tot een zeer geanimeerd debat. 

in he 
Noord/.ee-kauaal. 

gelegd. 

locaalspoor op den Kleinen Houtweg. 



DoniinccilT. Het tweede garantie-»)ndlcaat \oor de tentoonstel
ling is volteekend. waardoor de onderneming' een linaneicelen 
grondslag van I 50,000 heeft. De aanbesteding der geitouwen is 
uitgeschreven tegen 18 dezer. 

Wij vestigen de aandacht op een artikel van den heer H . 
L. Boersma, onder den titel van „Vakliteratuur" in De 'lijd' 
spicht opgenomen. Het is eeu vervolg op een opstel over „De 
Vakliteratuur van den Nederlandschen ambachtsman", waarin 
op den achterstand en de onvolledigheid der daarop betrekkelijke 
hand- en leerboeken gewezen wordt, (/ie De Tijdspiegel, aH. 
Febr. 1*94 >. 

Naar aanleiding van de beraadslagingen van het „Nationaal 
Congres voor Vakopleiding", dat in op initiatief van de 
^Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Nijverheid in 
1805 te Atnsterdum gehouden werd. is besloten de zaak der 
leerboeken 'teerst aan te vatten en te beginnen met een leerboek 
voor het timmeren. .Schrijver en uitgever, in staat en bereid om 
den N'ederlaudsehen beoefenaar van het ambacht alvast een hand
en leerboek voor het timmeren te leveren, zjjn gevonden eu de 
grondslagen werden iu gemeenschappelijk overleg vastgesteld. 

P E R S O N A L I A . 
— In Nod.-lndië hebben de volgende mutation plaats gehad: 
B e n o e m d : tot werktuigkundige bjj den dienst van het mijn

wezen, de tyd. werktuigk. H. I'. K. Konkes; tct hoofding., chef 
van den spoorwegdienst en tevens van den dienst der kolenont-
ginntng ter Sumatra's WestkiiBt Th. A. M. Huijs; bij deexpl. van 
den Stnatsspoorw. ter Sumatra's Westk. tot chef der Be afd. I>. 
L. (irnadt van Koggen, thans tjjdelijk als zoodanig werkzaam. 

O v e r g e p l a a t s t : naar de lijn ilatuvia—Tungerang — Itanium 
de bouwk. ambt 2e kl. F. K. A. van Bijlovelt. 

B e l a s t : met de waarn, der bctr. van adj.-cbef der le afd. 
bij don spoorweg op Sum. Wcstk. A. I'. vau Hoek .Ir. thans 
tijdel. werkzaam als chef der .*»o afdeeliug. 

— Op voordracht van deu Minister van Waterstaat is: 
benoemd tot commissaris-generaal voor Nederland bjj du iu 

11)00 te Parijs te houden wereldtentoonstelling, de hoer J . T. 
Cremer; 

ingesteld eeue cuntrale commissie tot behartiging van de be
langen der Nederl. inzenders op die tentoonstelling; 

in dio commissie benoemd tot lid eu voorzitter de commissaris-
generaal ; tot leden en onder-voorzitters de heeren Aug. M. .). 
Hendrichs te Amsterdam cn M. M. de Monchy; tot leden, de 
heeren: C. H. Hintzen te Rotterdam. C. L e k te 's-Gravenhage , 
S. J - Graaf van Limburg Stirum te Haarlem! II. \V. Mesdag te 
's-<iravenhage. Mr. I. P. M. H. Baron Michiels van Verduynen to 
's-Gravenhage, J . 1>. Onderwater te Heemstede, Mr. N. O. P'ier-
son te 's-Gravenhage. Mr. O. .1. Sickesz te Lochem. G. A. Baron 
Tindal te Amsterdam. J . W. Llzcrman te 's-liravcnhaze. Mr. II. 
ZillcBeu tc 's-Gravenbagc. tevens secretaris, Jhr. S. van fitters, 
tevens penningmeester. D. Baron van Asbcck te l'ary*. 

— Te Breda is in den ouderdom van 00 jaren overleden do 
heer II. M. E . A. Hollingerus Pjjpers, ingenieur le kl. van don 
waterstaat cn der burgerljjke openbare werken in Nederl.-lndië. 

Bjj beschikking van den Minister van Waterstaat is de heer 
P. B. Sips benoemd tot buitenge woou opzichter bjj de vernieuwing 
van den kaaimuur te V'cjjcnoord. 

— Te Goudu is benoemd tot 
,\. P. Gerbrandl te l.nkhuizen. 

— De opzichter le kl bij de publieke werken te Amsterdam , 
do heer II. .!. O . Pfeiffer, is tot hoofdopzichter bij dien tak van 
dienst bevorderd. 

— Tot l n oplichter ann do gemeente-gasfabriek te Tilburg l i 
benoemd de heer II A. Zwnansdjjk, thans te Toleo. 

bouwkundig opzichter de heer 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
B e k w a in e s c heepfr. en m a e b i n e t e e k e n a a r M 

I S ; K 2 r ^ r r i e k * 

r>l> zt^el unn .Ion Burgemeester. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

jzicnter 
B E V R A A G D , practisch ervaren cn 
tevens behoorlijk bekwaam T E E K E 
NAAR, voor de uitvoering van een 
werk in Noord-Holland. 

Adres franco briefen lett. N. W. 
Bnreau De Opmerker, onder overlegging 
van adressen, alwaar nadere informa
t i o n zijn in te winnen. 

Oproeping van Jongelingen. 
De aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van jonge
lingen voor liet kader der Genietroepen 
In Noderlandich-Iodië, omschreven in 
de Nederlandsche Staatscourant van 2 
Februari 1S97 No. 27, waarvan af
drukken kottteloos zijn te bekomen 
bij liet Departement van Koloniën. 

T h . VAN H E E M S T E D E O B E L T , ^ Engineer. 
Kantoor: l.'.O lie Huyterkade. AMSTKRIIAM. I'iliaaal: :t<; llukin. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS ,t Co, te Harrliead. 
Specialiteit voor dc Levering van compleet Haitinriehtin,eit — rrivaot-lnriekthr. u. — 

Shanks Cloteta zijn nog niet overtroffen. — Corsrleiiien lloJkttipe*. Ijtxeren Badkuipen.— 
Closets, Wauhtafoh, / rinoirs enz. — V K R W A R M I X U en V K * T I I. A T l E . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland, /eer concurreerende |irij/.en. 
Teekeningen cn prijsopgaven gratia. Wedcrverkoo|icrs genieten liet gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van l i . \Y A V t l O O D & Co. I.td. Landen. L I F T E N . 

Maatschappij 

tegen 

BECKER & BUDDINBH. 
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 E K M E E T * 
KN ANDERE 

I K S T R U H E N T E N , 

TOOT I N G E N I E U R S , ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, en*. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

schade 

Ot) LMJUUUULILMJUL} ran 1845. 
's-Gravenhage, MteritpMn, hoek 

Jrmsestraal — Zutphen-Amsterdam, 
hophiapleic-Rotterdam, Zuidblaak50-
Jjreda, Prinsenkade. 

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

CRAMER ELSERRDRG ft C", 
Hoflerertineiern , 

A M S T E R D A M . 
— Q«rw«,Mva w H i i u u B V i U H Dj MM% 

, ^ Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraal verwarming door heete lucht. 

Ter drukkerij der Naainlooze Vennootschap „liet Vaderland". 

3 2 ^ J A A R G A N G . N". 8. Z A T K R D A G , 20 Februari 1897-
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E E N R E G E N T E N S T U K J E . 
Dat de heer Bredius zich gedwongen heeft gezien 

ontslag te vragen als Directeur van het Mauritshuis, 
daar de Minister Van Houten hem een ongewenscht 
beschermeling als hulp heeft toegevoegd, brengt heel 
wat pennen in beweging. 

Algemeen vindt 's Ministers handeling afkeuring. 
Wie aanvankelijk gemeend mocht hebben, dat de 
benoeming van den heer Waller een poets was, dien 
de heer De Stuers zijn buurman op het Mauritshuis 
speelde, heeft zich vergist. Want de ingewijden wisten 
het reeds lang. en nu wordt het in de bladen openlijk 
verkondigd, het is de Minister zelf, die den heer 
Waller, buiten alle voordrachten om, heeft benoemd. 

llooren wij, bv. wat De Amsterdammer zegt: „ D e 
door allen zoo gewaardeerde directeur had zijn adjunct-
directeur , zijn bekwamen medewerker, den heer 
Hofstede de Groot, verloren door diens verplaatsing 
naar het Rijksmuseum alhier. Voor deze vacature 
had hij den heer v. Houten iemand voorgedragen, 
en de Minister, die volstrekt geen bezwaar tegen 
Kredius' keus in het midden bracht. benoemde, geheel 
buiten hem om, een ander. Deze andere, een zekere 
heer Waller, zelfs niet bij name bekend in de wereld 
der kunsthistorici. heeft de eer, zoon te zijn eens 
vaders, aan Mr. van Houten niet onbekend. De heer 
Waller had zelfs niet gesolliciteerd. Een benoeming 
dus als een echt regentenstukje uit den voortijd — 
een verheffing van Waller tot kunstkenner en kunst
historicus op verzoek van pupa of mama, van oom 
of tante." 

Hier wordt dus onomwonden verklaard, hoe het 
geval zich heeft toegedragen; het is zeker, dat het 
sy-teem van den regententijd hier om het hoekje 
komt kijken. I lebben wij ons daarover echter wel te 
verbazen? Behooren de regenten en hun systeem nu 
juist tot den „voortijd"? De achttiende eeuw werkt 

hier-te-lande, ondanks democratische en vele andere 
schoone zaken, nog veel meer na dan men denkt. 
Vraag maar eens aan wien ge wilt, of een goede 
kruiwagen niet meer waard is dan verdienste en 
geleerdheid samen. En daarenboven heeft iemand van 
deftige familie en van fortuin nog altijd een streepje 
voor. 

Het protectie-systeem tiert welig; wanneer dit slechts 
betrekkelijk zelden blijkt, dan komt dit, omdat de 
verongelijkten meestal maar zwijgen uit vrees voor 
erger. Dr. Bredius zwijgt niet en toont, door een 
waardige daad, zijne afkeuring van 's Ministers han
deling. De bekwame kunst-historicus kan dit doen, 
omdat hij tot de gelukkigen behoort, die maatschap
pelijk onafhankelijk zijn. Maar er zijn duizenden, die 
zelfs bij de gricvendste achteruitzetting zich wel stil 
moeten houden, of die alleen in kleinen kring hun 
verontwaardiging lucht durven geven. 

De Amsterdammer zegt: „ D e z e zaak, schoon in de 
eerste plaats eene der kunstwereld, gaat het geheele 
volk en vooral gansch de ambtenaarswereld aan. Wat 
Bredius wedervaren is, kan honderden in den een of 
anderen vorm overkomen. Tua res agitur! Weest op 
uwe hoede, ge leeft onder een schrikbewind." Doch 
welk middel heeft het volk, hebben de ambtenaren 
om aan handelingen als de gewraakte een einde te 
doen komen? Rijks, provinciale en gemeentelijke amb
tenaren, zij weten het maar al te goed dat de per
sonen, van wie zij afhankelijk zijn, de macht hebben 
om hen te krenken, hen te beleedigen, hen het leven 
zuur te maken, hen te verwijderen, wanneer dit om 
de cen of andere reden nuttig wordt geacht. Daarom 
weet de „goede" ambtenaar, dat hij vóór alles gedwee 
en onderdanig moet zijn en dat hij, door dik en dun, 
heeft tc prijzen wat de heeren wijzen. Dr . Bredius 
heeft geen ambtenaarsbloed in zijn aderen. 

Als verklaring voor 's Ministers daad geeft de 
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Amsterdammer zijn gevoel voor macht; zijn gedach
tegang zou dan zijn: „ Ik , Excellentie, heb niet te 
vragen naar hetgeen een ambtenaar wenscht, wie het 
ook zij; ik, Excellentie, behoef geen rekening te 
houden met iemands verdienste; ik kan dat wel doen, 
maar ik behoef dat niet te doen, als het mij niet 
lust." Inderdaad, zoo zullen wel alle besturende per
sonen en lichamen denken. 

Protectie tiert hier nog welig, zeiden wij. Behalve 
door de benoeming van den heer Waller in Den 
Haag is dit nog zeer onlangs gebleken, toen het 
Gemeentebestuur van Amsterdam, zonder ander ar
gument aan te geven dan zijn „bon plaisir", het 
ontwerpen en uitvoeren van een paar der belang
rijkste openbare gebouwen opdroeg aan de heeren 
Berlage en 1'oggenbeek. Dit is voor het bestaande 
technische personeel dier gemeente zeer grievend. 
Maar hebt gij wel vernomen, dat iemand der amb
tenaren ook maar gekikt heeft? Zij zwegen stil en 
zullen blijven zwijgen, uit vrees voor erger. 

Misschien nog krenkender was deze willekeurige 
keus voor de architecten van Amsterdam, van Ne
derland. I Joch ook deze zwegen en berustten, ofschoon 
voor hen het motief, dat men hen het spreken wel 
eens kon inpeperen, niet gold. 

Hoe zal het nu in Den Haag gaan? Wij moeten 
het afwachten. Men hoore weder de Amsterdammer. 
„Zal de jeugdige heer Waller, wetende wat het aan
vaarden van zijne benoeming be teekent, den moed 
hebben zich te blijven leenen tot het bekrachtigen 

hun ijverige bemoeiingen, om Amsterdam voor een 
kapitale dwaasheid te behoeden, voldoende gesteund 
worden? Dit zijn vragen, die wij wel gaarne bevesti
gend zouden willen beantwoorden, doch onze vreeze 
is groot. 

Want als iemand een dom stuk heeft uitgehaald, 
dan wil hij dit maar zelden bekennen. Allerlei drog
redenen worden dan gebruikt om wit als zwart voor 
te stellen. Met onze openbare lichamen is het als met 
bijzondere personen; ook zij willen haast nooit be
kennen 

„Dasz ihre Weisheit Thorheit war". 
Inmiddels doen de ijverige Amsterdammers, die 

hun stad tegen haar eigen bestuur in bescherming 
nemen, wat zij kunnen. Zij laten door de beursbe
zoekers een adres aan den Raad teekenen, waarbij 
die belanghebbenden erop wijzen »dat de kosten 
der onteigening, vroeger op / 1 , 5 7 7 , 0 0 0 geraamd, 
thans slechts / 985,500 blijken te bedragen" en dat 
eveneens „blijkt uit het thans door de gemeente opge
maakte bouwplan, dat de bouwkosten de som van 
/ 1,350,000 niet behoeven te overschrijden." Daarom 
verzoeken de adressanten den Raad, zijn besluit te 
willen „aanvullen en verbeteren." 

Maar ook tot de leden van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel, het lichaam aan welks zeker niet 
onverklaarbaar ongeduld het thans genomen Beurs-
besluit voor geen gering deel te danken is, richten 
de heeren De Flines en Von Glahn zich in een adres, 
waarin zij de gebreken, die aan den openbaar gemaakten 

der beleedigmg van een der verdienstelijkste mannen, Beurs-plattegrond kleven, nog eens duidelijk in het 

w.'inron r e , . r l - i„ ,Wl„ . 1 i I.-,- i 1 i • i . . „ 0 J waarop de Nederlandsche kunstwereld kan bogen? 
Dit zou waarlijk een treurige moed zijn, een slecht 
begin van zijn loopbaan.". 

Met Amsterdammer hopen wij, dat de heer 
Waller zal bedanken. Zeker zijn wij daar echter niet 
van. Wie goed en wel op den kruiwagen zit, gaat 
daar uit eigen beweging zoo gemakkelijk niet af, 
alleen omdat de omstanders hem uitjouwen. 

Ongetwijfeld, „onze nationale eer, niet slechts met 
het oog op onze waardeering van kunst en weten
schap, maar onze eer als die eener natie, welke de 
rechtvaardigheid bemint en die haar vrijheidsliefde 
en haar gevoel van betamelijkheid ook geëerbiedigd 
wil zien in het gedrag der overheid jegens hare amb
tenaren, dwingt tot een krachtig protest." 

Protesten werken echter maar zelden wat uit. De 
openbare mecnirg uit zich hier-te-lande te Hauw, dan 
dat zij een macht zou zijn, waarvoor de overheid 
ontzag heeft. 

D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S . 
Toen wij in het vorige jaar de Amsterdamsche beurs-

geschiedenis reeds geëindigd waanden, rekenden wij 
niet op de volharding van de heeren De Elines en 
Von Glahn, die alsnog pogen een vervolg op het 
bekende lijdensverhaal te geven. 

Weder komen zij bij den Raad der hoofdstad aan 
met de perceelen tusschen Warmoesstraat en Damrak, 
wier slooping vereischt wordt om het op 25 Februari 
1891 door de vroede vaderen goedgekeurde emplace
ment te kunnen verkrijgen. 

Dat dit vierkante terrein veel beter voor beursboirw 
geschikt is dan het belachlijk puntkogel-model van 
1883, werd in deze kolommen zoo dikwijls betoogd, 
dat het niemand kan verwonderen wanneer de pogin
gen van de heeren De Flines en Von Glahn ook thans 
onze volle sympathie hebben. 

Zal hun streven, hoe redelijk ook, echter met den 
gewenschten uitslag bekroond worden ? Zullen zij in . 

licht stellen. 
Wij hebben indertijd die gebreken, ontstaan uit het 

pasklaar maken van een (vroeger door den gemeente-
architect ontworpen) verbouwingsplan voor een geheel 
ander en niet geschikt terrein, uitvoerig aangetoond. 

De heeren zeggen nu : „ D e Effectenbeurs zal gelegen 
zijn aan de zijde der Damrak-achterstraat, met een 
ingang tegenover het Politiebureau-Oudcbrugstceg.' 
De breedte der Effectenbeurs zal ongeveer 19 meter 
bedragen, tegenover 3 S M. voor de Goederenbeurs. 
Hij een lengte van 4 4 M . (of met de noteerzaal 5 4 M.) 
is dit vrij wel gelijk aan een pijpenlade. In het ver
keer tusschen de Goederenbeurs en de Effecten
beurs wordt voorzien door dc z. g. centrale door
gang. Deze doorgang heeft een breedte van nog geen 
7 M . , terwijl de eigenlijke toegang tot de Effecten
beurs slechts p. m. 2.50 M. bedraagt. In de eerstge
noemde doorgang bevinden zich de toegangen tot het 
telefoonbureau voor de bezoekers der Goederen- en 
Graanbeurs. Tevens zijn hier de loketten van het post
en telegraafkantoor voor alle beursbezoekers. Daar 
ook de meeste bezoekers der Effectenbeurs door het 
tramvervoer van de zijde van den Dam komen, zal 
daar een voortdurende opeenhooping ontstaan, die de 
circulatie zeer belemmert. De afstand tusschen het 
midden der Goederen- en der Effectenbeurs is onge
veer 8 0 M . Z i j , die op beide plaatsen zaken hebber, 
af te handelen, zullen zich dus met grooten spoed 
moeten bewegen, waartoe de te nauwe en steeds 
volle centrale doorgang weinig gelegenheid zal aan
bieden. Niet alleen voor de effectenhandelaren, doch 
ook voor de makelaars in wissels zal dit een voort
durend bezwaar opleveren. Ook door andere eigen
aardigheden wordt de indeeling van de nieuw te bouwen 
Heurs gekenmerkt; zoo verheugt zich de Beurs voor 
niet be talenden in de fraaiste ligging aan het Dam
rak , een scherpe tegenstelling met de ligging der 
Effectenbeurs." 

Dan vervolgen de adressanten: „Aangez ien nu de 
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bezoekers der Effectenbeurs niet alleen dc meeste 
beursbelasting opbrengen, doch de Vereeniging voor 
den Effectenhandel bovendien jaarlijks f 5000 zal bij
dragen voor het recht eener afgeschoten ruimte, zoo 
meenen de ondergetcekenden, dat de Effectenhandel 
hiervoor ook een betere indeeling mag verlangen 
dan op het thans aangenomen terrein mogelijk is". 
Zij wijzen er dan op, dat op het door hen aangeboden 
terrein een veel betere indeeling te maken is, en 
eindigen dan: „ W a s dit door de overhaaste behan
deling in den Raad de laatste maal niet mogelijk, 
thans meenen de ondergeteekenden opnieuw uwe aan
dacht hierop te moeten vestigen en u in overweging 
te geven, het Bestuur uwer Vereeniging uit te noo-
digen, bij den Gemeenteraad aan te dringen op zoo
danige wijziging van het laatst genomen besluit, dat 
voor den Beursbouw worde aangewezen het door 
ondergeteekenden aangeboden terrein." 

Misschien is er eenige kans. dat de Effectenhandel 
in beweging komt, nu gemeld wordt, dat reeds acht 
bestuursleden van de Vereeniging het beurs-adres 
hebben geteekend. De Raad zou zich volstrekt niet 
behoeven te schamen, indien hij, door zijn besluit te 
wijzigen, toonde oor voor de vox pof>uli te hebben. 
Bestuurslichamen, die zich tegenover die stem doof 
hielden, hebben daar nooit genoegen van beleefd. 

De heeren De Flines en Von Glahn erkennen, dat 
de uitvoering van hun plan der gemeente een kleine 
vijf ton meer zal kosten, dan het plan was uit te 
geven. Doch wel nimmer zal men een uitgaaf van 
een half millioen te Amsterdam met zooveel genoegen 
zien doen als thans, nu het geldt der hoofdstad 
haar voornaamsten toegangsweg te doen behouden 
en haar te behoeden voor een monstrum-monument, 
als de Beurs, op het Damrak gebouwd, ook al maakt 
een bekwaam man het plan, noodzakelijk moet worden. 

Ware het niet, dat wij weten welk een geest van 
lauwheid er in de bouwkunstenaren van Amsterdam 
gevaren is, wij zouden hen willen oproepen om en 
masse met den heer Berlage aan de spits, het streven 
van de heeren De Flines en Von Glahn te steunen. 

Maar die oproep, zij zou toch niets baten. Want 
de tijden zijn voorbij, dat althans de beursquestie de 
bouwkundige gemoederen nog warm kon maken. Mis
schien dat het ijs ontdooit, wanneer eenmaal de aan-
bestedingsteekeningen openbaar gemaakt zijn, dan is 
het evenwel te laat en helpt alle moord- en brand-
schreeuwen niets meer. 

E n toch, men zou zoo denken, dat ieder rechtge
aard bouwmeester een vierkant terrein boven een 
scheef moest verkiezen. De hedendaagsche architecten 
echter zouden met Moliére's Toinette, die beweerde 
's menschen hart van links naar rechts verplaatst te 
hebben, kunnen uitroepen „Nous avons change tont 
cc/a. Hoe minder assen, hoe onregelmatiger, hoe gril
liger , des te mooier; want dat is nieuwe kunst! 

Durven wij den heeren De Flines en Von Glahn 
geen succes voorspellen, wij bewonderen hun taaie 
volharding. Als eenmaal misschien de Beurs op het 
Damrak staat, en iedereen er wraak over roept, hoe-
men daar zulk een sta-in-den-weg heeft durven zetten, 
dan kunnen de wakkere ijveraars voor Amsterdams 
waarachtig belang de voldoening smaken, dat zij al 
wat in hun vermogen was gedaan hebben, om de 
overheid van de dwalingen haars weegs terug te 
brengen. 

Van het nageslacht wacht hen de burgerkroon, die 
kortzichtige tijdgenooten hun niet gunnen. 

T R A M W E G E N . 
In ons laatste nommer kwamen de tramwegen , die 

een zoo groote rol in de moderne wereld te vervullen 
hebben, tweemaal ter sprake en wel naar aanleiding 
van een Haagsch rapport en van een 1 laarlemsche 
aanvraag om concessie. 

A l zijn er hier-te-lande talrijke tramwegen aange
legd , over het algemeen kan men toch niet zeggen, 
dat die Up to date mogen heeten. Als tractiemiddel 
is bijna overal paarden- of stoomkracht in gebruik. 
Slechts in enkele gevallen kwam ook gaskracht of 
electriciteit in toepassing. 

Dat de paarden, als voortbewegers van tramwagens, 
hun besten tijd gehad hebben, kan men veilig met 
de Haagsche deskundigen aannemen. De paarden zijn 
aan allerlei ziekten onderhevig, zij verontreinigen de 
straten, zij kunnen bij sneeuw en ijs slechts gebrekkig 
hun dienst verrichten, zij zijn duur te onderhouden. 
Voor een paardentram met enkel spoor , wiens wagens 
inet één paard bespannen worden, is dan ook per 
kilometer een aanlegkapitaal van minstens f 50,000 
noodig. Wordt met één paard gereden, dan blijven 
de exploitatiekosten zeker niet onder f o. 15 voor iederen 
kilometer, dien een wagen doorloopt. Worden twee 
paarden voor iederen wagen gebruikt, dan stijgen 
deze kosten zeker tot / 0.25 a ƒ 0 . 3 0 . 

Een stoomtram is alleen daar te gebruiken, waar 
betrekkelijk veel passagiers in eens over een niet al 
te geringen afstand vervoerd zullen moeten worden, 
en waar rijden met korte tusschenpoozen niet noodig 
wordt geacht. In steden levert daarom een stoomtram 
geen goede resultaten op; het dood gewicht der loco
motieven kan alleen dan, wanneer verscheidene wagens 
achter elkander, die zoo dicht mogelijk met passagiers 
bezet zijn, tegelijk verplaatst worden, onschadelijk zijn. 
Over het algemeen zijn dan ook de resultaten van 
stoomtrams niet schitterend. Slechts enkele beant
woorden aan de verwachtingen, bij den aanleg ge
koesterd. 

Het is daarom begrijpelijk, dat er naar andere 
tractiemiddelen werd omgezien. Een daarvan is saam-
geperste lucht, die zich bevindt in reservoirs, welke 
onder de wagens zijn aangebracht. Aan de uiteinden 
der lijn vindt telkens de vulling dezer reservoirs, met 
lucht van 30 atmo^feeren druk, plaats. De luchtdruk-
werkt op de machine, die den wagen voortbeweegt, 
geheel als bij een locomotief het geval is. Daar de 
voortbeweging in tien wagen zelf geschiedt, zoo moet 
die tamelijk zwaar zijn. De exploitatiekosten bedragen 
ongeveer f 0.30 per kilometer, door iederen wagen 
doorloopen. Komen deze kosten vrijwel overeen met 
die voor een paardentram met dubbele bespanning ge
vorderd , het aanlegkapitaal, dat benoodigd is en dat, 
daar iedere wagen zijn eigen machine vereischt, buiten
gewoon hoog moet zijn, maakt luchtdruktrams alleen 
daar winstgevend, waar een buitengewoon druk ver
keer is te verwachten. De wagens loopen zeer ge
makkelijk; daar geen roet, rook, boven- of onder-
grondsche leidingen noodig zijn, schijnen luchtdruk-
trams in vele opzichten voor steden het ideale vervoer
middel. 

Wie in Amerika gereisd heeft, herinnert zich de 
„cable-cars"', die in geen stad van eenige beteekenis 
ontbreken. Menigeen zal het verwonderd hebben, dat 
deze soort van tramwegen nog niet in Europa zijn 
nagevolgd. Doch daarvoor bestaat een zeer goede 
reden, en wel deze, dat de lange, haast onafzienbare, 
rechte straten, die de moderne Amerikaansche steden 
bezitten, in Europa nog maar weinig te vinden zijn. 
De kabel, die door vaste machines onophoudelijk in 



beweging gebracht wordt, ligt in een goot tusschen 
!e bestrating. Aan de wagens zijn grijptoestellen ver

bonden, die, door den wagenbestuurder aangeklemd, 
den last in beweging brengen. I .aat de bestuurder het 
grijptoestel los, dan staat de wagen spoedig stil. Zelfs 
vrij sterke hellingen worden gemakkelijk gepasseerd, 
doch bochten leveren bezwaren op. Bij het drukke 
verkeer in Amerika kunnen met een passagiersprijs 
van meestal t o. 12'- voor alle afstanden, nog goede 
zaken gemaakt worden, ofschoon veel reparatie noodig 
is en de aanlcgkosten ongeveer / 150,000 per kilo
meter bedragen. • 

Is er dus weinig kans, dat de „caö/e-cars" in het 
Europecsche leven ooit de plaats zullen vervullen, 
die zij nu in Noord-Amerika innemen, anders is dit 
met de electrische tramwegen. Er zijn drie wijzen, 
waarop de electrische kracht naar den wagen gebracht 
kan worden, en wel door bovengrondsche, onder
grondsche leiding of door accumulatoren. Oppervlakkig 
zou men zeggen dat de laatste manier, waarbij geen 
leidingen noodig zijn en waarbij de beweegkracht, 
evenals bij de luchtdruktrams, zich in iederen wagen 
zelf bevindt, de voorkeur moest verdienen. Doch het 
groote gewicht der accumulatoren, waarmede een 
groot dood gewicht van den wagen gepaard gaat, 
maakt deze wijze van beweging in de practijk zeer 
kostbaar 

Daarom is het accumulator-systeem, ondanks de-
vele daaraan verbonden voordeden, die zich op één 
lijn kunnen doen stellen met dat van den luchtdruk, 
nog maar zelden toegepast en geeft men er tic voor
keur aan om door leidingen de electriciteit naar de 
wagens te brengen. Wederom zou het den schijn 
hebben, alsof ondergrondsche leidingen te verkiezen 
zijn. Doch de practijk heeft geleerd, dat ondergrond-

veel reparatie 
sche leidingen. waarbij het systeem der coble-carsgevoh 
.\• i'.i . ,<< r ,1 ,nr zijn .-li daarenboven 
vereischen. 

Daarom is bij de meeste electrische trams een bo
vengrondsche leiding toegepast, ofschoon die, vooral 
in steden, niet fraai staat en er, door het breken 
van den kabel of zijne ondersteuningen, soms ernstige 
ongelukken hebben plaats gevonden. 

Hij de bovengrondsche leidingen wordt de electrische 
kracht door contact naar een motor van 15 paar-
dekracht, die zich in den wagen bevindt, gevoerd. 
Waar sterke hellingen voorkomen, wordt het dubbele van 
dit vermogen vereischt. De electrische tramwegen 
met bovengrondsche leidingen vorderen een aanleg-
kapitaal van 1 / 70,000 per kilometer; zij zijn dus 
belangrijk duurder dan paardenspoorwegen. De exploi
tatiekosten per wagenkilometer worden op ƒ 0 . 1 5 
berekend. 

Men heeft getracht een tramsysteem te vinden 
dat, wat aanlegkapitaal betreft, niet meer zou kosten 
dan een paardenspoor. en dat, wat den prijs per 
wagenkilometer betreft, zoowel paardenspoor als elec
trische tram nabij zou komen. Dit systeem schijnt 
gevonden in de beweging door samengedrukt steen
kolengas wat het gemakkelijk loopen der wagens 
betreft, dit staat gelijk met de beweegkracht, verkregen 
door samengeperste lucht. 

Natuurlijk behoeft het geen betoog, dat gastrams 
illeen daar met voordeel geëxplo i teerd kunnen worden, 

waar dc gasprijs laag is, of waar éénzelfde lichaam 
zoowel gasfabriek als tramwegen in exploitatie heeft, 
zoodat het gas tot den kostenden prijs kan worden 
verkregen. 

Hij de tot dusverre uitgevoerde gastramwegen heeft 
iedere wagen een motor van 7 tot 12 paardekracht; 

samengeperste gas wordt bewaard in een reser
voir onder den wagen. Aan de eindpunten der baan 
zijn toestellen geplaatst, die het gas in grootere re
servoirs samendrukken, vanwaar het naar de wagens 
kan worden geleid. Een druk van 6 atmosfeeren is 
voldoende; als gasverbruik per wagenkilometer wordt 
hoogstens 0.5 M ' . gerekend. Waar het gas zeer 
goedkoop is, of waar het, bij gemeente-exploitatie 
van tram en gasfabriek tot den kostenden prijs kan 
worden geleverd, dalen de exploitatiekosten per wagen-
kilometer tot / 0.10, een bedrag, dat lager is dan 
dat, bij den best geë.xploiteerden paardenspoorweg 
verkregen. 

Gastrams zijn dus goedkoop. Zelfs de Haagsche 
commissie moet dit erkennen. Maar daarom bevreemdt 
ons haar uitspraak: „ D e gastrammen {sic) kunnen 
voorloopig alleen in aanmerking komen in kleine 
plaatsen, waar zij op lijnen met gering verkeer een 
goedkcop verkeersmiddel kunnen zijn en waar men 
de keus heeft tusschen zulk een goedkoope of in 
het geheel geen tram." 

1 Iet is waar, dat tot dusverre alleen in kleinere 
plaatsen, zooals I )essau en Maastricht, gastrams 
worden geëxploiteerd. Vooral de resultaten te Dessau 
zijn echter zóó gunstig, dot daaruit gerust mag af
geleid worden, dat in grootere steden nog veel meer 
voordeel uit het gebruik van gas voor trambeweging 
is te verkrijgen. 

Voor een stad als Den 1 laag zouden gastrams 
zeker uitmuntend voldoen, mits de gemeente, die het 
gas levert, ook zelfs ze exploiteert. Dat vooral in 
Den 1 laag, het algemeen gebruiken van electrische 
beweging met bovengrondsche leidingen niet slechts 
tot ontsiering zou leiden, maar dat daaruit ook ernstig 
gevaar zou kunnen voortvloeien, schijnt eveneens wel 
zeker. Ook de Commissie ontveinst zich dit niet, 
waar zij in conclusie 8 zegt: „Aan de invoering van 
het bovengrondsche stelsel ,>[> de beide lijnen der 
II. I'. M. naar Scheveningen staan geen overwegende 
bezwaren in den weg." 

Doch moeten dan de overige lijnen door paarden
kracht, als tot dusverre, bediend worden? Lit de 
conclusies blijkt dit niet duidelijk. Zelfs mag uit de 
conclusie 1 worden afgeleid, dat der Commissie wat 
anders voor oogen heeft gestaan, want daar heet het: 
„ D e invoering van mechanische beweegkracht op het 
1 laagsche tramnet en op later bij te bouwen lijnen 
is mogelijk en voor een goede ontwikkeling van het 
verkeer op den duur noodzakelijk." Over deze stelling 
kan men twisten; in het bijzonder kan het betwijfeld 
worden, of de wijze van voortbeweging wel invloed 
op het verkeer heeft. Want men mag aannemen, dat 
de ontwikkeling van het verkeer, opgevat als de toe
neming van het aantal passagiers, beheerscht wordt 
door de grootte der wagens en de talrijkheid der 
ritten, terwijl ook de vrachtprijs een zeer belangrijke 
factor is. 

Wij komen hierop zoo aanstonds terug, om eerst 
eens na te gaan, wat de commissie zich dan wel als 
de ideaal-tractie in de stad 's-Gravenhage voorstelt. 
„Samengeperste luchttrammen" zijn het niet, want die 
worden cn terecht „te duur in aanleg en in exploitatie" 
geacht. Ook een „ondergrondsch electtisch stelsel" 
komt niet in aanmerking, daar het „tc duur in aan
leg" is en „in het algemeen nog onopgeloste techni
sche moeielijkheden" oplevert, conclusies, waarmede 
wij ons volkomen vereenigen kunnen. Het rapport 
acht „de financicele zijde van het accumulatoren
stelsel te onbekend" om het te durven aanbevelen. 
Wij hebben hierboven uiteengezet, waarom accumu-
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latoren als beweging zeer kostbaar zijn, en gaan dus 
alweder met de Commissie mede. 

Dat „het bovengrondsche electrische stelsel" aan 
„practische eischen" voldoet en „met name zekerheid 
geeft voor een regelmatig verkeer", wij willen het 
niet betwisten. Maar uit de beperking van conclusie 
8, die wij hierboven overnamen, blijkt reeds dadelijk, 
dat de Commissie toch ondanks dit alles, huiverig is, 
de bovengrondsche leidingen voor de stad zelve aan 
te bevelen. 

En nu worden de verschillende combinaties bespro
ken. In conclusie 6 allereerst die van ondergrondsche 
en bovengrondsche leidingen. De Commissie schijnt 
zich die dan z ó ó te denken, dat in de stad zelve, 
althans op de nauwste en drukste punten , ondergrond
sche leiding zal worden toegepast, en op de buiten
wegen , bv. die naar Scheveningen, bovengrondsche. 
Zij noemt deze combinatie „economisch uitvoerbaar". 
Doch dit schijnt ons een echt Jantje van Leiden, als 
wij ons herinneren, hoe de Commissie onmiddellijk 
daarvoor wijst op „dc in het algemeen nog onopge
loste technische moeielijkheden", die het ondergrond
sche stelsel aankleven, en die gepaard gaan „voor 
Den Haag in het bijzonder met groote bezwaren", 
door de „vlakke ligging der stad" teweeggebracht. 
Ook in conclusie 6 worden die bezwaren nog eens 
genoemd , waar het heet ..dat op den voorgrond staat 
dat, waar een groote complicatie van wissels en krui
singen is, zooals b.v. op het Voorhout bij het Tour-
nooiveld, het ondergrondsche stelsel niet mogelijk is". 

Moge dus de „ e c o n o m i s c h e " mogelijkheid der 
combinatie van onder- en bovengrondsche leidingen 
in een stad als Den I laag vast staan (waarvoor wij 
echter niet gaarne garantie zouden geven) de „ t e c h 
n i sche" mogelijkheid moet, naar hetgeen de com
missie zelf vroeger heeft opgemerkt, al zeer onzeker 
zijn. ()f komen de bezwaren , aan het ondergrondsche 
systeem verbonden, niet meer voor, zoodra het met 
het bovengrondsche wordt gecombineerd? 

Nu wordt, in conclusie 7, de combinatie van het 
bovengrondsche met het accumulatorenstelsel bespro
ken. Dit, zegt de Commissie, „wordt alleen toegepast, 
'.vanneer andere combinaties onuitvoerbaar zijn". A l 
wordt dit in het rapport nu niet duidelijk gezegd, 
wij lezen toch tusschen de regels door, dat de Com
missie van die onuitvoerbaarheid wel overtuigd is. 
Toch beveelt zij geen combinatie van het boven
grondsche met het accumulatorenstelsel aan; wij kun
nen ons dit begrijpen, als wij denken aan de kost
baarheid van alle tractie, door accumulatoren verkregen. 
Doch evenmin wordt deze combinatie ontraden, want 
de uitdrukking: „geheel buitengesloten is deze combi
natie , waar slechts over korte lengten het accumulator-
bedrijf het bovengrondsche zou moeten vervangen", is 
moeilijk als een algehcele afkeuring van elke accu
mulator-beweging op te vatten. 

Maar toch zal niemand uit conclusie 7 kunnen 
lezen, dat de Commissie voor accumulatoren naast 
bovengrondsche leiding veel voelt. Wat wil zij dan? 
Kr blijft ons nu nog alleen conclusie 9 over, die in 
haar geheel luidt: „Combinatie van verschillende elec
trische stelsels is niet aan te bevelen, met het oog 
op verkeersstoringen; combinatie van paarden- met 
electrische tractie behoort in den eersten tijd wel tot 
de noodzakelijkheid, maar de paardentram zal gaande
weg voor de electrische plaats moeten maken; com
binatie van electrische en gastrammen zou, daarge
laten de bezwaren tegen laatstgenoemde, tot een zeer 
dure wijze van exploitatie leiden, met het oog op 
de voor beide wijze van exploitatie verschillende be-

noodigdheden; de gaslram zou daarbij, tegenover de 
electrische tram staande, bij het publiek zeer spoedig 
in discrediet zijn; combinatie van gastram met paarden
tram zal, bij den tegenwoordigen stand der gastram-
techniek, dan ook geen drang tot uitbreiding van dc-
gastram ten koste van de paardentram doen ontstaan." 

Men ziet, deze conclusie is grootendeels negatief. 
Alleen in de verzekering, dat paarden- en electrische 
tractie in den eersten tijd gecombineerd zullen moeten 
worden en in de voorspelling, dat de paardentram 
gaandeweg voor de electrische plaats zal moeten 
maken , kunnen wij iets positiefs ontdekken. Evenwel. 
het zou gewaagd wezen daaruit af te leiden, dat 
de electrische trams als het voor 1 )en I laag meest 
wenschelijke door de Commissie worden verklaard. 
Want voor de bezwaren, die de electriciteit in de-
binnenstad oplevert, heeft het rapport, wij zagen 
het, een open oog. Kn iets, waartegen zooveel bezwaren 
bestaan, kan men toch moeilijk wenschelijk vinden. 

De gastrams komen er het slechtste bij de Commissi!, 
af. Het geeft ons den indruk dat de heeren, door de 
logica hunner redeneeringen in een richting gedreven , 
die tot het aanbevelen van gastrams moest leiden, en, 
om welke redenen dan ook, gas als tractiemiddel niet 
wenschelijk achtende, nu doen wat zij kunnen, om 
de gastrams in een ongunstig licht te stellen. (Inzinnig 
is tic bew ering, dat een combinatie van gastrams met 
electrische trams tot een zeer dure wijze van exploi-
teeren aanleiding zou geven. Of heeft de Commissie 
zich de zaak zóó voorgesteld, dat op één lijn nu eens 
electriciteit, dan weer gas, al naar de plaatselijke 
gesteldheid dit meebracht, zou gebezigd worden? Wij 
kunnen iets zóó dwaas haast niet veronderstellen. 

Denkt men zich bv. de lijnen naar Scheveningen 
electrisch en de stadslijnen door gas bewogen, dan 
zien wij niet in, waarom de exploitatie bezwaren met 
zich zou brengen. Van een „in discrediet raken" van 
de gastrams kon dan ook geen sprake zijn, daar er 
geen concurrentie met electriciteit zou bestaan. Dat 
het publiek de [jaardentram boven de gastram zal 
verkiezen is een voorspelling, die geen waarde heeft. 
1 let omgekeerde is even waarschijnlijk. 

Het resultaat, waartoe de commissie schijnt geraakt 
te zijn (want in het rapport is het al heel weinig 
duidelijk uiteengezet) is dus paardentrams voor de 
binnenstad, ad calcndas (liaceas te vervangen door 
ideale electrische trams, die nog uitgevonden moeten 
worden en voor de lijnen naar Scheveningen electrische 
trams met bovengrondsche leiding. 

Wij komen nu aan de vroeger door ons beloofde-
vergelijking van de kosten en de rentabiliteit van 
trams, door paaiden-, gaskracht en electriciteit be
wogen. Om die vergelijking te kunnen maken, moet 
men drie steden van ongeveer gelijke grootte, wel
vaart en omstandigheden kiezen, waar lijnen met enkel 
spoor op de meest economische wijze zijn uitgevoerd. 
De bovenbouw moet van dezelfde zwaarte zijn, é én 
prijs voor de steenkolen, bv. f 1 . 2 0 per 100 K G . in 
magazijn, één prijs voor het gas, bv. 7 cents per M 3 . , 
moeten aangenomen worden. 

Kiezen wij dan bv. steden van ongeveer 40,000 
inwoners, dan blijkt het, dat een paardentram ± 
/ 4.8,000, een gastram ± / 52,000 en een electrische 
tram ± / 56,000 bruto per jaar opbrengt. Dc aanleg
kosten per kilometer bedragen respectievelijk /' 50,000, 
/ 60,000 en /'70,000 per kilometer, in welke prijzen 
alles begrepen is, als paarden, wagens, stallen, re
mises , comprimcer-inrichtingen, gasmotoren, clectro-
motoren, bovengrondsche leidingen, machinegebouw, 
ketels, dynamo's, enz. De kosten per wagenkilomcter 
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bedragen, zooals wij zagen /0.25, f0.10 en ƒ 0 . 1 5 . 
Hoeveel w agenkilometers doorloopen worden hangt af 
van de dienstregeling. Rijdt men iedere vijf minuten, 
dan bedraagt dit cijfer per kilometer baanlengte 131,400, 
rijdt men iedere tien minuten, dan wordt dit cijfer 
65700, en zoo vervolgens. Hij deze cijfers is veronder
steld , men 15 uur per dag onafgebroken dienst laat 
doen. 

Neemt men nu aan , dat een gelijk aantal ritten over 
lijnen van 1 K M . , waarbij respectievelijk paarden, gas 
en bovengrondsche electriciteit als beweegkracht ge
bruikt zijn, worden gedaan: dan leert de empirie, 
dat, wat zij bruto opbrengen, een verhouding aan
wijst als van 48, 52 en 56. De daarvan afgaande 
exploitatiekosten staan in reden van 25, 10 en 15. 
Resten dus cijfers, die zich verhouden als 23, 42 en 
41, zoodat ongetwijfeld de gastram-exploitatie dc beste 
financieele resultaten oplevert. 

Natuurlijk zijn de hierboven genoemde cijfers niet 
absoluut, en spelen allerlei plaatselijke en bijkomende 
omstandigheden een groote rol bij het bepalen van 
de opbrengst eener lijn. De opbrengstcijfers per jaar, 
zooals wij die stelden, zijn die, welke in zooveel 
mogelijk gelijke steden geboekt werden. De aanleg-
kosten varieeren natuurlijk ook, terwijl van de meer
dere of mindere bekwaamheid van direction het cijfer 
der exploitatiekosten goeddeels afhankelijk is. 

Doch zelfs al acht men onze cijfers geflatteerd, 
dan nog moet het in het oog springen, dat gastrams 
bij een eenigszins goed beheer al spoedig rendabel 
moeten blijken. Daarom zouden wij ze ook voor Den 
Haag ter vervanging der bestaande paardentrams, 
gerust durven aanbevelen. Voor de lijnen naar Scheve-
ningen kon dan aan de electriciteit een kans worden 
gegeven. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van J'rijdag 12 Februari 18*7. 
Bij bet openen van tie vergadering sprak de Voorzitter een 

woord van herinnering aan bet eerelid der Maatacbappij, den heer 
.1. 1'. ilctzelaar, die haar kort geleden ontvallen ia en hy wiena 
begrafenis de Afdeeling door Voorzitter cn Secretaris was ver
tegenwoordigd. De machtiging, door het Bestuur gevraagd om 
de afdeeling te doen deelnemen aan dc huldiging van den architect 
Dr. P. J . II. Cuypers bij gelegenheid van zyn zeventigsten ver
jaardag, werd onder applaus verleend. 

Den heer Bremmer werd dank gebracht voor de samenstelling 
van het jaarverslag en don heer 11. L. Boersma het woord gegeven 
tot het houden eener voordracht, getiteld „Indrukken vun steden 
om en bij den Harz, meer bepaaldelijk van haren vakwerkbouw." 

Bij het behandelen van dit onderwerp deelde spreker de ver
schillende routen mede waarlangs de Harz te bereiken is en 
welke volgorde, by bet bezoeken der belangrijkste plaatsen. in 
het oog gehouden moot worden, langs dc wanden der zaal waren 
tal van platen tentoongesteld met de af beddingen van gebouwen, 
stadsgezichten en gedonkteekcuen, die achtereenvolgens besproken 
werden. 

De Voorzitter bracht den heer Boersma den dank der Vergade
ring voor de gehouden voordracht en sloot dc bijeenkomst, daar 
er geen tyd beschikbaar was voor het preadvies van dc heeren 
De Baan en Van Bergen Henegouwen over vraag 7. 

AFDEELING UTRECHT. 
Vergadering van 16 februari 1897. 

Na behandeling der huishoudelijke zaken, werd door ilen Voor
zitter, de heer I. H . J . v. I.uitteren, bet woord gegoven aan den 
heer W. de .long, die eenige beschouwingen zou houden over 
het vervul en de miskenning van den metselaar. 

Spreker vestigde de aandacht op het gewicht van het onder
werp. Keeds 1 jaren goleden wees hy op tiit euvel, met betrek
king tot metselaar en steenhouwer. Thans weusebte hij zich 
tot den metselaar te bepalen. 

.Men is overtuigd van het verval en de miskonning en tracht 
het ambacht te verhellen. Maar hoe? Alvorens hieromtrent voor
stellen te dern. ging spreker den toestand na. 

Burger dag- en avondscholen, vak- eu ambachtsscholen zijn 
Opgericht, echter met onvoldoend resultaat. Wel werkten deze 
inrichtingen veel goctls uit, maar de re-uitaten waren alles 
behalve bevredigend. 

ihuns moeten het afleggen van prooven van bekwaamheid en 
het houden van congressen dc kwaal verhelpen; of men daarin 
slaagt zal de tyd moeten leeren, maar met dat al is het, volgens 
spreker, wel opvallend dat nimmer van den metselaar gewaagd 
en iets voor hem gedaan wordt. 

Om gehcelen ondergang to voorkomen, moet het metselvak 
gelykgesteld worden met dc andere hoofdvakken, evenals in den 
bloeitijd der Iloll. Renaissance 

Spreker toondo vervolgens aan wat door samonvoogon van steen 
en kalk was tot stand to brongen, en wees op vele groote kunst
werken, waarin de metselaar de hoofdrol spoelde. Sluit ook thans 
den metselaar niet uit, reken hem onder de andere ambachten 
en tracht hem nauwgezet cn tevreden te doen zyn. Het onderwys 
kan hiertoe voel bijdragen Doe het practisch, cn leer hem niet 
meer dan noodig is voor zyn ambacht, opdat hy zich niet scheme 
werkman te zyn. Zorg det patroou ol opzichter toegerust zyn 
met dc noodige kennis van hun beroep. 

Met dezen weg in te slaan, meende spreker, zou de metselaar 
in boter toestand geraken, eu beter werk niet uitblyven. 

Hierna hadden nog eenige besprekingen plaats, waarna de 
voorzitter den heer De Jong den dank dor Vergadering bracht 
voor zijne belangrijke mededeelingen. 

Verder werd het rapport behandeld over de vraag: „welke is 
de meest practiso.he wyze voor hot lossen van formeolcn by ge
welven en bogen", welk rapport door dc heeren J. Th. Kok, A . 
J. Vrecswyk en H . (i. Fryiink was opgemaakt 

Dit onderwerp lokte voel discusic uit, en men was het met de 
rapporteurs eens dat dougdolyke constructie van gewelf en for
meel, en geen tocpsssing van wiggen voor de lossing, hoofdzaak 
waren. 

Hoe e:: wanneer oen formeel dient weggenomen te worden, 
daarover verschilden de gevoelens, zoo ook waar gerekend moet 
worden voor blyvende doorzetting. Teneinde te kunnon wyzen 
op groote werken, hadden de rapporteurs dc teekening van 
de brug te Westervoort ter tafel gebracht, en werd daarby mede
gedeeld wat dienovereenkomstig iu het beBtek was bepaald. 

Voor eeno langzame lossing van het formeel was mede door 
deze heeren eeno teekening ter bezichtiging gesteld, waaropeen 
nieuw model was aangegeven, nl. een wig met schroefdraad, die 
tot in de kleinste afmetingen en zonder Bcbokkcn werkte. 

Na do gewone dankbetuigingen aan dc rapporteurs, bracht de 
heor Vreeswyk oen prospectus ter tafel, waarin toepassing van 
Ocl-pissoirs word aanbevolen. waardoor zonder waterspoeling toch 
gedesinfecteerd werd. 

Hierna sloot de Voorzitter de vergadering. 

TECHNISCHE V A K VEREENK! IN t l . 
A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Veigadering van Woensdag 17 Februari 1897. 
In deze vergadering hield dc heer L. A. Sanders eene lening 

over „cement-yzerwerken in het algemeen", toegelicht met proeven 
eu photograpbieën. 

Spreker begon met cene inleiding, waarin by erop wees dat 
het niet in zyne bedoeling lag cene strong wetenschappclyke 
lezing te houden, doch dat hy trachtte een globaal overzicht van 
deu tegeuwoordigen stand van zaken op dit gebied te geven. 

Het doel zyncr lezing waB tweeledig: 
1". Hy beoogdo in zeker opzicht nuttig te zyn voor do leden 

der T. V. V . 
2°. Hy wenschto eenigo wanbegrippen over de toepassing van 

ccnient-yzerworkcn, benevens ouigc misstanden op dit gobied 
in eon heldor daglicht te stellen. 

Overgaande tot het onderwerp der lezing, gaf de heer 8. eeret 
een uitgebreid overzicht van de geschiedenis dezer uitvinding, on 
toonde hy aan dat, ondanks vele pogingen van anderen om don 
heer Monicr do oer van zyne uitvinding te betwisten, de laatste 
toch als de werkolyko uitvinder, feitelijk als de vader der cement
ijzer-constructie moet beschouwd blyven. 

Hy toonde aan dat de heer Monier reeds vóór men er in Duitsch-
land over droomde, groote werken uitvoerde, die in alle opzichten 
voldeden en tevens dat de heer Monior in tegenstelling met de 
beweringen van don ingenieur S. de Mollins eu den architect Boi
leau reeds het doukbeold in toepassing had gebracht om hot 
gieren netwerk in cement-yzer-ronstruetiën hoofdzakelijk to be
zigen tot hot opnemen van trekspanningen. Hy bewees dit door 
dc toepassing van vlakko. Hink weerstuud-biedende wanden voor 
reservoirs te maken. 

Spreker noemde een aantal werkon op, die allen van voorl88(i 
dateercu en door de werkgovers als het ware om hot hardst 
geprezen waren, zoodat een bewering van andere zijde, als zoude 
liet stelsel in discrediet gekomen zün door uiet wcteiisclinppelyke 
toepassing, als onwaar moot worden beschouwd. Doorvergelyking 
vuu de draagkracht vuu eenvoudige cement betonbalkjes met die 
van coment-ijzoren balkjes, ter vergadering meegenomen, toonde 
spreker duidelijk en tastbaar, zelfs voor leeken op dit gebied, 
hoe het aanbrengen van eenige staven ijzer in de kern de 
draagkracht vun cement-beto i-bulkjes kan verhoogen. 

Verder toonde hy aan, dat niet alleen de troon* in Duitschland 
genomen, het systeem ingang deden vinden, doch dnt daartoe 
vele omstandigheden gunstig moesten medewerken. 

Ook Dracht hij iu 't midden dut het een ongerijmdheid mag 
genoemd worden tlat de heer lleniichiqiu- een octrooi kreeg op 

zijn zoogenaamde uitvinding, en bewees sprekor dat „lleniiobiquc-
vlocron" feitelijk „Moniorvloereu" zijn en men moeilyk do eersten 
een anderen naam kan geven, omdat daarin beugels worden 
gebruikt, die ten eencnmale in dio vloeren overbodig zyn, of 
omdat men dc samenstelling van het beton daarin eenigszins wijzigde. 

Na do algemeone zoowel als de linancieele bezwaren, waarmede 
do fabrikanten van coniont-yzerwerken tc kampen hebben, uit
voerig bcproken te hebben, ging spreker ovor tot de beschrijving 
van door hem genomen proeven met balken, eivormige riolen, 
vloerplaten, enz. en waren uitgowerkto staten van de resultaten 
van een zeer groot aantal helastingproovon met „Monicrplatcn" 
ter vergadering aanwezig Hieruit WM duidolyk te zien hoeveel 
moeite cn kosten zich sommige fabrikanten ten onzent getroosten 
om boven alles zeker te zyn van do to maken ontwerpen en 
bewees de onderteckening van een proces-verbaal van de be
proeving eener vloerplaat, hoe men zich dc resultaten dier proef
nemingen moet ten nutte maken. 

Hierna ging spreker over tot een meer theoretische beschouwing 
en toonde hij uan dnt in de eerste plaats tot nu toe geen ratio-
neele grondslag in wetenschappelyken zin uan het stelsel gegeven 
is, niettegenstaande do Duttonen meenen dio in 188b roods 
gedaan te hebben. 

In de tweedo plaats ging hij ertoe over cene uitlegging te 
geven van dc zaken, waarmede men rekening hoeft to houden om 
Fangs theoretische!! weg do ster'.te van eenient-yzcren platen te 
bepalen on bleek hieruit dut op zijn miiiBt aau eeu 16-tal zaken 
moet gedacht worden. 

VervolgeiiB ging dc heer S. over tot het bespreken der van 
Fninscbe, Duitsche, Oostonrijksehe cn Nederlandsche ifide geopper
de theorieën eu wees hy achtereenvolgens op grove gebreken en do 
onbetrouwbaarheid van construction naar die theorieën vastgesteld. 

Hy kwam tot do conclusie, dat hoewel do theorie van een onzer 
landgcnooten, nog onvoldoende mag worden genoemd,die tbeorio 
toch in .///, opzichten do meest doordachte is en men. voort
bouwende op die theorie, eenmaal werkelijk voor ie practijk nuttige 
gegevens kan verstrekken. Hiertoe zullen echter nog vele proeven 
moeten genomen worden en zul men voorloopig het voetstellen 
van détails nog wel aun de fabrikanten moeten overlaten. 

Over het ulgeincen kon men uit de lezing van den heer S. do 
conclusie trekken dat het niet alleen totaal overbodig maar zelfs 
beter zal zijn wanneer men zich in plaats van tot buitenlaudsche 
lirmu's te wenden zich bij llollaudsche brum's vervoegt, die 
minstens even ver in do practijk en zeker even ver in de theorie zyn. 

Ten slotte behandelde spreker eenige vermakclykc staaltjes van 
verkeerde beoordeeling en vcrgelykt hy b. v. cement-yzereu vloeren 
zonder of met dito bulkeu, met vloeren van I balken eu trogwulljcs. 
\'a ook dc voordooien van eerstgenoemde vloeren te hebben op
genoemd zegt hy ten slotto, dat naar zyne meening en ook naar 
do mecning" van bevoegde autoriteiten op technisch gebied, van 
dit systeem, niettegenstaande de talryke bezwaren, die het in den 
weg worden gelegd, de toekomst schitterend mag worden genoemd. 

Een krachtig applaus van dc aanwezigen bewees dat de lezing 
van deu heer S. met aandacht was aangehoord, niet alleen door 
de letleu maar mede door de vele aanwezige geuoodigdeu, waar
onder veracbJUende technici van naam. 

Een woord vau dank en waardeering van Jen President bleet 
dan ook uiet achterwege. 

AFDEELING ROTTEEDAM. 
Vergadering van 8 Febr uari 1897. 

Nu lezing cn goedkeuring der notuleu werdon (Ie leden in het 
bezit gesteld van de formulieren, zooals dio uu door het informatie
bureau (voor vacante betrekkingen) zyn vastgesteld, met de 
dringende uituoodiging. om ingeval men er gebruikt van maakt, 
alle gevraagde inlichtingen zoo duidelyk mogelijk in te vullen, 
en vooral aan het bureau kennis te geven, zoodra men deszells 
diensten niet meer verlangt. 

Daurua werd het concept vun het huishoudelyk reglement der 
afdeeling, dat door een commissie uit het Bestuur was samen
gesteld, aan de leden ter behandeling voorgelegd. 

Na breedvoerige besprekingen en eenige wijzigingen werd het 
concept vastgesteld en besloten dit uan het Hooblbestuur te 
zenden ter goedkeuring. 

In verband hiermede werd ook bepaald dul de contributie voor 
1897 zal ziju / 5 voor een lid te Rotterdam woonachtig en / 4 
voor een lid buiten Rotterdam wonende. 

N'o" werd door deu President medegedeeld dat na de goed
keuring van liet huish reglement het tegenwoordig Bestuur en 
bloc zal altreden, zoodat dan eeu nieuw Bestuur moet gekozen 
worden volgens de nieuwe bepalingen. 

Een aangename verrassing op deze vergadering was de ontvangst 
van een boekenkast, als caoeuu aangeboden door eenige leden 
onzer Afd. als bewijs van hunne sympathie Deze kast is een
voudig, doch zeer smaakvol in eikenhout uitgevoerd, in werke
lijkheid een hoogst pussend geschenk, waarvoor de President iu 
korte kernachtige bewoordingen bedankte. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Dinsdag IC februari 1897. 

Hedenavond trad op als spreker de heer A. D. Heoderik, inge
nieur ulhier, met het onderwerp: „Kou eu under over grond
water eu putten" 

Wuunccr men — aldus zeide spr. — een put maken moet, 
heeft men acht to geven op verschillende zaken; men plaatst bijv.een 
put, liefst niet te dicht by een rivier, daar het vanduar indringende 
water den put zou verontreinigen. Ten einde een put goed to 
plautscn is het noodig tu weten hoc hot water in den grond komt; 
hiervoor bestuan verschillende theorieën. Een dezer is, dot het 
water der zeeën en rivieren door -.pleten in den bodem dieper in 
de aardkorst doordringt en, door dc daar heerschende grootere 
hitte, op andere plaatsen weer opstijgt en zich in de koudere 
uurdlagen weder tot water condenseert. Een andere theorie is, 
dat de met water verzadigde lucht doordringt in den poreuzcu 
bodem en zich daar tot water condenseert. Dit krijgt eenige 
wuurBchjjnlijkucid, waar, als in duinstreken, het niveau van liet 
grondwater tie ryzingen eu dalingen van den bodem ongeveervolgt. 

Verreweg de eenvoudigste en wuarschijnlyk ook de meest juiste 
theorie is, dat het in den bodem aanwezige water ontstaat door 
deu regen. Het regenwater nl. zakt in den bodem tot het stuit 
op bijnu, of geheel ondoordringbare lagen, als lijn zand. leem 
of klei; daar verzamelt het zich en beweegt zich naar het laagste 
punt der lagen. Dat deze hoeveelheid aanzienlijk is, blijkt, als 
men nagaat, dat por jaar in ons land ± (iO cM. regen valt; hier
van dringt ZO il lit) pCt in tien bodem, dus per hectare verzamelt 
zich jaarlijks 12.b00 ii 18,000 M . 3 water. Vormt de leemlaag hier 
ot daar een holte, dun zal liet water daar tengevolge van regens 
ryzou; deze rijzing toont zich soms direct, soms eerst na weken, 
naar gelang het grondwater dieper of minder diep ligt en naar 
gelang (le soort der tc doordringen nardlugon. 

Do soort der aardlagen heeft ook grooten invloed op dc snelheid, 
waarmede zich het grondwater beweegt. Dit blijkt o. a. hieruit, 
dat duur, waar het water overgaat uit grof zand in lijn zand, 
een plaatselyke verhoogiug van het peil plaats heeft, door de 
mindere poreusheid van dit laatste. Ook rivieren zijn soms vun 
invloed, want daar waar een groudwaterlaag doorsneden wordt 
door een rivier met hooger niveau, zal zich een zijdelingscho 
indringing van bet rivierwater vertoonen, in hoogte afnemende 
naarmate zij zich verder van de rivier bevindt. Dit water is natuur-
lyk niet zuiver. 

Ten einde de gunstigste plaats te bepalen voor ecu put, die 
veel water moet leveren, onderzoekt men eerst in bestaande of 
daartoe geboorde putten, iu welke richting zich het grondwater 
beweegt. Op de laagst mogelyke plaats maakt men dun den put. 
öomtyds gebeurt liet dat, wauueer eeu put door een leemlaag 
wordt heeugebrucht tot aan een volgende, deze laatste put hooger 
water geeft, ja soms boven het terrein uit, vermoedelijk doordien 
het water, al komstig van hooger streken, opgesloten is tusschen de 
beide leemlugeu eu zyu oorspronkelijke hoogte tracht te bereiken. 

Do besto manier om den grond te onderzoeken is het doen van 
grondboringen. De boor, een gotrokken yzcren pyp van pl. m. Z 
M . lengte, wordt iu eeu gegraven gat gesteld en zuiver te lood ge-
pluatst. Vervolgeus wordt een iepenhouteu tafel, voorzien van oogen, 
om de pijp geklemd; door do oogen wordeu stangen gestoken en 
met behulp hiervan de pijp rondgedraaid. Ten einde den grond, welke 
tu de pyp komt te verwijderen plaatst zich op de tafel eeu man 
met een z. g. n. puls, een holle koperen cylinder met klepje 
aan dc onderzijde, welke puls iu den grond wordt gestoken cn 
telkens,- wanneer hy vol is, wordt geledigd Door voorzichtig 
ophuleu eu uitstorten kan men achtereenvolgens do verschillende 
aardlagen herkennen. Is de pijp ter hoogte vuu den grond gezakt, 
dun wordt een nieuw stuk opgeschroefd enz. 

Wordt de weerstand tegen draaiing te groot, dan wordt de 
buis verder ingedrukt door middel van een zwaren eiken, met 
balkyzcr versterkteu hefboom, die door een ring met verstelbare 
staven uan de pijp wordt bevestigd en de buis eerst door haar 
eigeu gewicht en daarna door aangebrachte belasting van menschen 
euz dieper iu den bodem drukt. 

Is het gat geboord en gebleken op welke hoogte goed en 
voldoende water kan verkregen worden, dun wordt de put ge
plaatst. Deze bestaat uit koperen of ijzeren pijpen, welke op 
de verlaugde boogie voorzien zyn van gaten ter opname van het 
water. Om uu te beletten, dut zand enz. iu de buis komt eu deze 
verstopt, wordt ter hoogte van de gaten de buis omgeven door 
lijn kopergaas, op eenigen afstand gebonden door koperen staven, 
zoodat het dourstrooiningBoppervluk zoo groot mogelyk is eu het 
zand rondom du buis niet iu beweging zal komen. De overblij
vende ruimte tusschen put en hoorbuis wordt uu aangevuld met 
gewaiaahen grint en tcgelykertyd de laatste verwijderd. 

Om uu nog tc beletten dat de put door te hard pompen ver
stopt, wordt een korte zuigbuis iu den put gehangen of wel wan
neer men direct op den put pompt, een dun open buisje tot zekere 
hoogte in deu put gebracht, zoodat steeds een flinke hoeveelheid 
water in den put blyft. 

Ken en under toont duidelyk het voordeel vau deze manier van 
werken boven het inheien van Nortonwellen, door minder kan-
vnn beschadiging zoowel als vau verstoppingen. 

ARCHITECTCRA ET AMICITIA T l . A.MSTEKDAM. 
1050'"' Vergadering van 17 Februari 1897. 

Deze vergadering werd niet zoouls gewoonlijk in het Uenoot-
schapslokaal, doch in eeu grootere zaal gehouden, duar de be
langrijkheid der te houden lezing cene groote opkomst van gasten 
en leden deed verwachten. 

Nu lezing der notulen, sprak de Voorzitter een "inleidend woord. 



64 
heette alle gustcu. waaronder eenige dames. welkom en gei 
daarna het woord aan het eerelid, tevens spreker van de/en 
avond, den heer Dr. II. ('. Muller, tot het houden zijner bijdrage. 
Als onderwerp had de spreker gekozen: „Iets over hot I'ruina 
l>ij verschillende volken," waarna .Fragmenten uit de Antigone 
van Sophocles." 

Achtereenvolgens behandelde spreker China en Japan, belde 
/eer belangrijk op het gebied van het druinu. Japan had reeds 
1001» jaar voor Kuropa zyu opera. Egypte, Arabië eu Perzië 
werden hierna besproken; Amerika, maar vooral lndië, zijn uiterst 
belangrijk, hetgeen met voorbeelden aangetoond werd 

Koven alles echter staat het •irieksche toonecl; om de supe
rioriteit daarvan te doen uitkomen, is het moeilijk cen keus te 
doen. Spreker deed dan ook slechts een enkele greep in al bet 
schoone en koos de Antigone vau Sophocles. Dr. Muller las 
eeuige fragmenten van een door hem vervaardigde metrische 
vertaling van dit drama. 

Daarna werd het woord gegeven aau deu lieer Hartkamp, den 
buitengewoon verdienstelijken verzamelaar, tot toelichting vau 
/iju fraaie collectie gravurcu en schetsen van de oude Amater* 
damicbe schouwburgen, welke in het lokaal circuleerden. 

Met een hartelijk woord werd den lezer en de kunstbeschouwer 
dank gezegd voor hun belangwekkende bijdragen, welke beide 
/eer iu den smaak vielen van de talrijk opgekomen leden. 

AKT1 ET INJH STRI.1-; TE s-ÜKAVEMIAtiE. 
In de laatst gehouden vergadering hield de heer J . Kuypcn 

boofdlccraar aan de Academie voor Iteeldcnde Kunsten alhier 
oen voordracht over: „Ken nationaal product van kunstvlijt als 
ruilmiddel". Spreker wees op onze munten, die Biecht zijn, zoowel 
wnt heraldiek, randschrift, ruimteverdoeling als technische uit
voering betreft, en meende als vakkunstwerkcr op dit gebied te 
mogen meespreken. Alvorens tot het eigenlijke onderwerp van 
zijn voordracht te komen, vestigde hij er de aandacht op, dat 
onze winkels volgepropt zitten met buitcnlnudsche producten en 
de mannen bier te lande, die het werk moeten leveren, zitten 
stil. De groote fout is naar sprekers meening hierin gelegen, dat 
de kunstenaar eu dc kunsthandwerkmnn elkaar geheel vreemd 
-ijn en er bij de opleiding geen rekening wordt gehouden met 
het vak van den aanstaanden werkman. Het teekenouderwija, 
_relijk bet tegenwoordig wordt gegeven, laat te wenschen over 
on moest op de l'rohelschool aangevangen, op de lagere Bchool 
voortgezet eu ook op de inrichtingen voor middelbaar en hooger 
onderwye beoefend worden. Daardoor zou hy de meer ontwikkel
den een hooger kunstgevoel ontstaan. Met eenige afbeeldingen 
toonde spreker aau. welke fouten bv. onze tienguldenstukken 
aankleven, eu daar dc graveurs aan onze Munt goed betaald 
worden, heeft het publiek recht om goed werk te vorderen. 
Spreker ergerde zich als kunsthandwerkmnn aan het slechte werk 
cn hoopte, dat hij de prijsvraag, uitgeschreven door II. M. de 
Koningin-Regentes, bepaald op goed werk zal gelet worden. 

B I N N E N L A N Ü S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Door de heeren A. NV. de Flines en J . F. von 

G l a h n is een adres gezonden aan den Gemeenteraad , waarin zjj 
verklaren, ten /eerste tc zullen betreuren indien liet besluit tot 
bon» van de Beurs op bet Damrak ten uitvoer wordt gebracht, 
daar dit plan nog steeds de vele nadeelen aankleven, waarom het 
reeds vroeger door den Kaad verworpen werd. 

„Door de spoedige behaedeling van het thans aangenomen ont
werp was het ondergeteekenden niet mogelijk door een voldoende 
voorbereiding hun voorstel in het juiste lieht te stellen 

„Thans is bet echter ondergeteekenden gelukt nauwkeurige 
gegevens bijeen te brengen omtrent de verwezenlijking van het 
vroeger ook door uwen Kaad goodgekeardo ontwerp W. I*. W. 

„De hiervoor benoodigde perceelen hebben ondergeteekenden 
ia handen voor de som van / 985,500, voor welk bedrag zy deze 
aan de gemeente wenschen aan to bieden. 

„Tegenover die meerdere uitgaven hierdoor vereischt. staan de 
volgende voordeelen: 

„lo. De opbrengst van liet vrijkomend bouwterrein, te tnxecren 
op /\'>i;0,000; 

„2o. De opbrengst der • motie van dc aan te koopen perceelen ; 
„3o. Mindere bouwkosten door een kortoren Damrakgevel en 

eenvoudiger behandeling der noordelijke en zuidelijke gevels; 
„4o. Grootcrc oppor.laktc van het thans aangeboden terrein; 
„5o. Betere verhouding tusschen lengte- en brecdtegevels, 

waardoor een betere indecling mogelyk is; 
„60. Betere situatie, waardoor een fraaie entree voor Amster

dam tot stand kan worden gebracht. 
„Ter verduidelijking hiervan voegen ondergcteekci den hierbjj 

een vergelijkenden plattegrond van beide plannen, terwijl zy zich 
jaarna bereid verklaren, zoo noodig. nadere inlichtingen te 
verstrekkeo. 

„ U r n bovengenoemde redenen vcroorlovon ondergeteekenden 
zich 11 te verzoeken het thans aangenomen plan in zooverre te 
wyzigen, dat het door hen aangeboden terrein voor den bouw 
eener nieuwe Hears worde aangewezen." 

P E R S O N A f, I A . 
— Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is op verzoek 

eervol ontslagen I. Sluiter, waarnemend chet van de 4de afdeeling. 

— Bjj den waterstaat in Ned-lndië is: 
o n t s l a g e n : eervol op verzoek, de tijdelijke hoofdopzichter hij do 

irrb-atic-opnemingen in Zuid-Hagelen. L . 1.. Ch . H . Jonkergouw 
en de opzichter le kl. (>. I,. Harms; 

v e r l e e n d : eon jnar verlof aan den opzichter lie kl . I.. F . 
Ilillehrandt. 
_ — By den aanleg der Staatsspoorwegen op Java is. wegens 

ziekte, eervol ontslagen de tijdelijke onderopzichter le kl" A. 
Coaster. 

— By den dienst van het mijnwezen in Ned -lndië is tjjd. belast 
met de waarn. der betr. van hoofdingenieur de ingenieur le kl. D. 
de Jongh llzn. en als ingenieur le k l , de ingenieur 2c kl. t'. J . 
van l.oon. 

— Bjj beschikking van den minister van waterstaat zjjn de 
heeren D. A. van der Straaten en A. van Scbaik benoemd tot 
buitengewoon opzichter by do uitvoering van bnggerwerk in do 
rivier dc Boven-Merwedc. 
^ — Door den Kaad van Commissarissen der .Maatschappij tot 

Kxploitatic van Staatsspoorwegen is op verzoek eervol ontslag 
verleend, ingaande 1 Apri l , aan den heer A. J . Kühle von Kilien-
stern ter Meulen, als chef vaa het mouvement hjj genoemde 
Maatschappij. 

— De heer S. W. Jossphus Jitta, oud-presidunt-commissuris 
der Amsterdamsche kanaal-maatschappjj. is op ïx-jarigen leeftijd 
te Amsterdam overleden. 

— Bjj de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen zijn 
overgeplaatst G. H. Brandt, adjunct-ingenieur 2e klasse, van 
Zwolle naar Tilburg en B. H . I.andaal. teekenaar. van l'trecht 
naar Zwolle. 

— De hoer Marcel de Jongh, laatstelijk werkzaam als ingenieur 
bjj den aanleg der stoomtram Eindhoven —Belgische grens. U 
benoemd tot adjunct-ingenieur bij do Amsterdamselif haven» erken. 

— l i t de 53 sollicitanten voor dageljjksch opzichter bjj den 
bouw van eene school te Kokhuizen is een viertal opgemaakt, 
bestaande uit de heeroo: II F. Hoogendum te Itiiseiim. A. H. 
I'inxter te Amsterdam, 8. Zjjlstra te Baarn en A. W. Sondervan 
te Amersfoort De heer Zjjlstra werd benoemd. 

— Hjj de gemooutewerken te Arnhem is als buitengewoon 
opzichter geplaatst de heer (i. J . van der Gronden, te Delft. 

— In het vorig nommer wordt vermeld dat tot bouwkundig 
opzichter te Gouda beuoeind is de heer A. P. Gerhrands te Enk-
huizen. Meo leze hiervoor, dat tot inspecteur der bouwpolitie tu 
Gouda benoemd is de heer A. I'. Gerhanda te Enkbuizen. 

— Op de alphabetischo Ijjat van aanbeveling voor de betrek
king van gemeente-architect te Zaamslag zijn geplaatst dc hoeren 
M. Kiemcns en J . Wisse Jz. . beiden aldaar. 

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 o p z i c h t e r , tevens hchoorljjk bekwaam 

tcekenaar. Adres lett. N. \V, Bureau dezes [Ziead.eil in vorig Aa.). 
— J o n g mensch . die vlug en accuraat jjzerconstructies en 

stoomketels kau cahpiceren en teekenen, aan eene-groote fabriel: 
in Zuid-Duitschland. Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. N. E. 
354 Nieuws v. d. Dag. 

— O p s i e h t c r , practisch ervaren ia het doen van opnemingen, 
goed teekcuaar en bekend met de uitvoering van aardewerken, 
tegen 1 Mei, bij het waterschap ..de Hegge'. Salaris / 75 per 
maand, benevens reis- en verbljjtkosteu. Adres vóór 1 Maart aan 
den voorzitter van het waterschap E. A. K1NG.MA. Almelo. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t c e k e n a a r , te Amsterdam., 
togen Hiuk salaris, in staat om als chef do bureau op te treden.. 
Adres lett. I'. I i . 439 A. v. d. Dag. 

— B e k w a a m t i j d e l i j k o p z i c h t e r , bekend met grond
werken, voor den aanleg van cen park op het Oadewjjkerveld 
te l'trecht. P'aluris naar bekwaamheid. Adres deu directear der 
gemeentewerken te l'trecht. (Zie advert, in dit no.l 

Dl ENSTAANB1EDINU EN. 
ImronnATiEnuREAi] TECHNISCHE VAKVEHEENIGING, AMSTERDAM. 

Opsleb ter-Teekenaar: 
Opz. of „ 
Una\\ kand Opzichter: 
Bouwk, Opz. of l'itv. 

, „ of Teek. 
„ „ of l'itv. 

Machinist Teek. of Ops 

leeft. 29 j . . ong. 
gel,. 

verl. Sal. f*0 per mud. 
> 32 ' , 

ong. 
gel,. w n „W 

> "13 . „ *i > «"O n f . « . ong. 11 • r-80 71 n 
goh. * , «Sa V « 

. 25 „ ong. - , Bfi e f t O , ., 
. • M . Tl tt n >W0i 1' 1000 

(Dienstaanbiedingen -oorden ten gerieve van heeren geabonneerden 
tweemaal per jaar twee achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen. 
De adminis.ritie belast zieh met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Iemand, 23 jaar oud, vele jaren practisch als timmergczel 
werkzaam geweest en goed bouwkundig toekononderwjjs genoten 
hebbende, zoekt zoo spoedig mogelyk plaatsing als opzichter of 
teekenaar bij een architect of aannemer. Brieven onder no. 2li. 
Bureau dezes. (I) 

Ter drukkerjj der Vennootschap „Het Vaderland'', 
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D E A M S T K R D A M S C H K B E U R S . 
Er komt meer leven in de Beurs-brouwerij dan wij 

hadden durven verwachten. Het aanbod van de heeren 
De Flines S: Von Glahn heeft althans dit uitgewerkt, 
dat technici en niet-technici zich in het openbaar over 
het geval hebben uitgesproken. 

Beginnen wij met wat de heer Sanders, de vroegere 
compagnon van den heer Berlage, in het midden 
brengt. Deze heeft zijn beschouwingen aan het dag
blad Dc Telegraaf gezonden, dat ze ondertusschen 
slechts in verkorten vorm heeft opgenomen. 

De heer Sanders behoort tot degenen, die het 
terrein van 1883 — waarvoor hij met zijn compagnon 
een met den 5 en prijs bekroond project heeft ge
maakt, — nog zoo slecht niet vinden. 

Werd het plan De Flines-Von Glahn uitgevoerd, 
dan zou een weg van 60 M . ontstaan, zegt de heer 
Sanders , en zulk een weg acht hij te breed, zoowel 
in verhouding tot de omliggende huizen als tot het 
te verwachten verkeer. Zulk een verkeersweg met 
zulk een omgeving zou , meent de heer S., een onding 
zijn en, uit een esthetisch oogpunt, de grootst moge
lijke ketterij. Het geheele gedempte Damrak zou 
iedere eigenschap (hooge statige huizen, bochten en 
perspectieven) missen, om het te maken tot iets goeds, 
zelfs tot iets dragelijks. Bovendien zou de opening 
aan den Dam zoo groot worden, dat het plein klein 
en nietig zou gaan schijnen. Daarom meent de heer 
S. dat, na amoveering van het bestaande Beursge
bouw , daar een nieuw en meer waardig gebouw zou 
moeten verrijzen en aan de noordzijde van het Dam
rak , een ander ter afsluiting. Tusschen beiden zou 
men dan een plein verkrijgen, geschikt voor beplanting. 

En over het Beursplan op het Damrak als zoo
danig, schrijft de heer Sanders: Men zegt het grond
plan is te lang en te smal. Volkomen onwaar. De 
meest competente architecten van Europa hebben er 

zich voor uitgesproken, dat deze grondvorm eene 
uitstekende architectonische oplossing gedoogt. 

* 
Tot zoover voorloopig de heer Sanders. Zijn ar

gumenten tot verdediging der nu aangenomen Beurs-
situatie zijn niet bijzonder overtuigend. 

Het Damrak is, zoo lang als Amsterdam bestaat, 
even breed geweest als thans en dat wel zonder dat 
iemand daar ooit aanmerking op gemaakt heeft. V ó ó r 
Zocher's Beurs bestond, kon men van den Damnaar 
het IJ zien, en dit gezicht werd zóó fraai geacht, 
dat de I7e-eeuwsche schilders en tcekenaars het on
telbare malen hebben afgebeeld. En deze kunstenaars, 
de heer Sanders zal het toegeven, wisten toch wel 
wat mooi is en wat niet. Nu mag men ze tot „ketters" 
verklaren, dit waren zij wel wat het geloof, maar 
niet wat de esthetica betreft. 

Zoowel de „waardige" gebouwen als andere ver
fraaiingen kunnen dus gerust achterwege blijven. Voor 
de perspectief behoeft men zich niet bezorgd te 
maken, al ziet men van den Dam Noord-Holland 
niet meer in, omdat het Centraal-station dit belet. 

Wanneer de heer Sanders boutweg verklaart, dat 
de meest competente architecten van Europa het 
emplacement Bergsma volkomen geschikt geacht heb
ben, dan maakt hij zich aan een onwillekeurige of 
opzettelijke onjuistheid schuldig. 

In het laatst van 188.̂  deed de Vice-president der 
internationale bcurs-jury, de K . K . Oberbaurath Fried-
rich von Schmidt, in den Oester»euliischcn Ingenienre 
unci Architcctcnvcrein te Weenen zijne meening over 
het terrein kennen. Hij zeide: „ V o l g e n s mijne mee
ning hebben waarschijnlijk van oudsher bestaande 
traditiën 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 gebouwd zal worden. Het 



bouwterrein toch, nu beschikbaar gesteld, is „zoo 
ongelukkig mogelijk". Dit is andere thee, dan de 
heer Sanders ons te drinken wil geven. 

De heer Sanders had dan ook beter gedaan zijn 
conclus ién: „ l o . het Damrak tot een boulevard van 
60 M . breedte te vervormen, zou een fout zijn, en 
hiermede is het plan De Klines—Von Glahn vanzelf 
veroordeeld; 20. de beurs op het Damrak leent zich 
tot eene architectonische oplossing, met vrijlating van 
voldoende ruimte voor een broeden verkeersweg; 30. 
wanneer de bestaande beurs door een kleiner passend 
gebouw vervangen wordt, zal het alsdan gedeeltelijk 
bebouwde Damrak, vol afwisseling en beweging, 
geheel passen in het karakter onzer stad," achter
wege te laten. Want dan alleen is aan uitspraken 
als deze waarde te hechten, wanneer zij uit een 
ernstige bewijsvoering voortvloeien. Wat geeft het of 
dc heer Sanders de breede verkeersweg een „fout" 
noemt? Met deze apodictische bewering, door tal 
van inderdaad gezaghebbende personen tegengesproken, 
is zeker het plan De Klines — Von Glahn nog niet 
veroordeeld. 

Doch het blijkt meer cn meer, dat tegenwoordig 
gemeend wordt, dat apodictische uitspraken klem
mender zijn dan uitvoerige en zaakrijke vertoogen. 

In het Handelsblad toch kwam een stukje over de 
Beurs voor, geschreven door zekeren „Lambrechtsen" 
even apodictisch als onzinnig. De lezers van dat blad 
spitsten zich erop, wie toch wel die Lambrechtsen 
kon wezen. Kr waren er zelfs die het adresboek op
sloegen, om licht te krijgen. Doch dit licht werd hun 
onthouden, daar geen voorletters bekend waren en 
het zoeken dus vruchteloos was. 

De heer Van de Wall Bake, oud-gemeenteraadslid, 
bracht het uit, dat de heer C. M . Lambrechtsen van 
Ritthem, dc tegenwoordige Directeur der 1'ublieke 
Werken van Amsterdam, het stukje schreef. 

Te laat en tot zijn schade heeft nu deze hoofd
ambtenaar moeten ondervinden, dat spreken zilver, 
doch zwijgen goud is. Want nu is gebleken, hoe de 
heer Directeur, wiens werkkring zich vroeger tot het 
stedeke Goes beperkte, nog niet voldoende van de 
Amsterdamsche toestanden op de hoogte is, en dat 
hij van de voorgeschiedenis van de beursquestie in 
het geheel niets weet. Maar hij had zich toch kunnen 
doen voorlichten, daar er waarschijnlijk onder zijn 
personeel wel enkelen beter op de hoogte zijn? 
J a , dit was verstandig geweest. N u , het gebeurde 
zij hem een leer voor het vervolg om zich niet 
onnoodig op glad ijs te wagen. Ken zoo hoog ambt 
als dat van verantwoordelijk leider der openbare 
werken in een stad van een half millioen inwoners, 
brengt zekere verplichtingen met zich, waaraan men 
zich niet ongestraft kan onttrekken. 

De heer Lambrechtsen dan keurde het af, dat de 
beurs, die de heeren De Klines en Von Glahn op 
een Damrak-teekening hadden doen aanbrengen, niet 
het plan-Berlage was. Hierin had hij gelijk ; de heeren, 
die de teekening hadden doen maken, konden echter 
bezwaarlijk een plan doen volgen, dat nog 
niemand kent. 

Doch , en dit is de eerste bok, door den heer 
Lambrechtsen geschoten, hij wist niet dat het ge-
teekende plan, dat van Cordonnier, — indertijd met den 
in prijs uit 200 ontwerpen bekroond — was. E n nu 
maakt hij een gek figuur met zijn opmerking, dat 
dit plan zoo leelijk is en blijkbaar van een onbekend 
persoon afkomstig, die zelfs zijn naam niet heeft 
durven noemen! Voor de autoriteit van den heer 

Lambrechtsen is het te hopen dat hij in den vervolge 
niet zoo spoedig naar de pen grijpt, om zijn opmer
kingen aan het publiek mede te deelen. Zijn onder
geschikten zullen nu hebben gelachen over de onkunde 
van hun chef, en dit is niet goed. 

De tweede bok is dat de heer Lambrechtsen, niet 
wetende, dat de Raad indertijd, na heel wat ge
haspel , de breedte van de boulevard bepaalde op 
55 M . , er den heeren De Klines & Von Glahn een 
verwijt van maakt, dat hun beursterrein zooveel voor
uit springt. 

In De Amsterdammci wordt dan ook de Directeur 
der P. XV. geducht a faire genomen. „Waarschijnlijk 
heeft Lambrechtsen", zoo heet het daar, „wat al te 
groote haast gehad om de zaak, waarover hij zoo 
kort en op zoo bondigen toon het woord voert, naar 
den eisch te overwegen. Zijn geheele betoog, zijn 
geheele berekening komt hierop neer, dat 15 M . 
meerdere breedte verkeersweg een millioen zou kosten. 
In die 15 M . , in dat millioen schijnt voor hem de 
geheele questie zich op te lossen. Het is, alsof hij 
nooit gehoord heeft, dat de zoo unanieme veroor
deeling van het gemeentelijk plan voortspruit uit den 
hardgrondigen afkeer om voor goed, met een breed 
en lang gebouw, het Damrak, dien hoofdtoegangsweg 
tot het hart der stad, te versperren. Ook weet hij 
blijkbaar niet, dat het gemeente-plan wordt bestreden 
omdat de doodkistvorm — aan een Amsterdamsche 
Beurs schijnt altijd iets van een doodkist te moeten 
zijn — twee gevels van ± 140 M . lengte heeft, beide 
als rooilijn, de eene voor een breede, de andere zelfs 
voor een nauwe straat. Dat men hiervan zich niet 
iets architectonisch moois durft voorstellen, ook Lam
brechtsen zal bij eenig nadenken het kunnen begrijpen. 

En dan volgt, scherp maar verdiend: „Wij hadden, 
nu de directeur van publieke werken voor het ge
meentelijk plan opkomt, althans mogen rekenen opeen 
betoog, dat de Gemeenteraad van vroeger, tweemaal 
dit terrein voor beursbouw verwerpende, tweemaal 
een dwaasheid heeft begaan. Maar elk argument ont
breekt. Als Lambrechtsen iets wil uitwerken, moet 
hij aantoonen, dat de Beurs naar het gemeentelijk 
plan, fraaier staat midden op den Damrakweg, dan 
op zijde tusschen Damrak en Warmoesstraat; dat 
het niet rationeel is het Damrak tot op ± 50 meter 
open te houden; dat de Beurs inwendig niet beter 
ingericht kan worden in een ruimte van meer vier
kanten vorm dan in eene, die aan een trapezium doet 
denken; dat het aanbeveling verdient, een straat van 
gemiddeld 12 M . breedte te stichten als Oostelijke 
Damrakstraat — in één woord, dat men ook in de 
toekomst den Raad der gemeente Amsterdam „dank
baar" zal gedenken . . . . allemaal zaken, die onvermeld 
blijven in zijn woordje dat, was ons betreft, nog 
korter had mogen zijn, als het dan ook maar van 
eenige kracht had getuigd." 

Daar kan de heer Lambrechtsen het voorloopig 
mede doen. Het zij hem een vingerwijzing om, zoo
lang hij met de Amsterdamsche toestanden nog niet 
voldoende op de hoogte is, te zwijgen of anders zich 
eerst goed te laten voorlichten. 

*** 
In hetzelfde weekblad geeft de bouwmeester A . C. 

Bleys zijn meening omtrent het Beursterrein te kennen. 
Hij zegt daar, en dit is de quintessens van zijn be
toog: „ H e t behoeft eigenlijk niet meer gezegd te 
worden, dat een van de minst geschikte terreinen 
voor de te bouwen Beurs door den Gemeenteraad 
van Amsterdam is gekozen. Het besluit daartoe,. 
genomen in haast, bij overrompeling en omdat men 
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het gesol met den beursbouw moede was, zal er
toe moeten leiden, dat de beurs midden op het Dam
rak gebouwd, voor ettelijke jaren de stad zal ontsieren. 
Prijzenswaardig is het daarom dat mannen als de 
heeren De Klines en Von Glahn den moed en de 
volharding hebben, nogmaals den Gemeenteraad een 
terrein aan het Damrak aan te bieden, een terrein, 
waarmede geheel Amsterdam tevreden zal zijn". 

Als nu de heer Bleys zijn invloed eens wilde aan
wenden om zijn vakgenooten uit hun dommel te doen 
ontwaken. Als het hem eens gelukte om een groote 
beweging onder de architecten in het belang van het 
Warmoesstraatplan in het leven te roepen! Het is nog 
niet te laat, want de Raad zal nu niet weder den 
moed hebben om la mort sans phrase over ieder ander 
plan dan dat van verleden jaar uit te spreken. Kn als 
dan de heer Berlage ook eens flink partij wilde 
kiezen ten voordeele van een beter terrein. Beurs-
bouwmecster is hij nu toch; van uitstel zal nu geen 
afstel komen, en daarom kan hij gerust zijn stem 
verheffen voor een beter terrein. 

Wanneer de architecten nu flink uit hun hoek komen, 
dan kunnen zij veel goed doen. 

* * 
Ter elfder ure werd er, door artikelen in dagbladen, 

nog meer belangstelling in het geval getoond dan 
had kunnen worden vermoed. 

De heer J. de Haan, architect, nam het in een 
stuk, door het Handelsblad geplaatst, voor het plan 
De Klines op, en bewees daardoor, dat niet allen 
bouwmeesters ons verwijt, dat zij lauw en onverschillig 
zijn, trof. 

Hij zeide o. a.: „Zal de Beurs op het Damrak 
komen? Dit is de vraag, die door velen wordt gesteld 
en waarbij het antwoord van menigeen twijfelachtig 
is. Waarom ? ()mdat men algemeen den samenloop 
der omstandigheden wantrouwt, omdat men niet kan 
aannemen dat het besluit, door den Gemeenteraad 
genomen, ernstig gemeend is geweest, omdat een 
onzer beste hoofdwegen voor immer door een sta-in
den-weg vernietigd wordt — omdat men algemeen 
gelooft dat, wanneer er werkelijk een beter plan aan 
de hand werd gedaan, de Gemeenteraad daarvoor nog 
wel zal gewonnen kunnen worden. Het Damrak, ge
dempt , was het voorspel van een menigte dwaasheden, 
die gevolgd zijn. De oude toestand, met zijn verschil
lende masten was nog zoo kwaad niet, en onze voor
ouders hadden het goed gezien, dat in een stad als 
de onze, zoo uitnemend ingericht met hare ruime 
kanalen, het Damrak een uitstekend beeld moest 
opleveren van onzen handelsgeest tot in de kern 
der gemeente. Men wierp het dicht en van toen af 
begon het gesol met de beurs. Thans zijn wij er nog 
niet. Volkomen sluiten wij ons aan bij hetgeen de 
bouwmeester A . C . Bleys zegt: plaats geen beurs op 
den eenigen aangenamen verkeersweg, dien wij ver
kregen hebben. En nu moge een ander bouwmeester, 
T h . Sanders, al zeggen, dat een onbebouwd Damrak 
leelijk zal zijn, wij kunnen niet begrijpen, dat die 
gedeeltelijke bebouwing dat euvel zal verhelpen. Integen
deel, wij gelooven dat er dan nog veel minder lust 
zal bestaan, om van de Warmoesstraat iets goeds te 
maken; wij meenen dat de Beurs zal prijken als een 
vlag op een modderschuit, in een omgeving, die 
nimmer tot haar recht komt. O f zou men gelooven, 
dat de straat achter de te bouwen beurs een tweede 
Nieuwendijk zal worden ? Nimmer zeker, want daarvoor 
ligt zij te veel buiten de koers. Het zal een tweeling
zuster van de Warmocsstraat worden, tingel-tangel 
voor en na, en, waarlijk, daarvoor behoeven wij geen 

nieuwe wijken te stichten. Het plan De Flines-von 
Glahn schept geen wegen, die Amsterdam ontsieren; 
integendeel, het hervormt een gedeelte onzer stad, 
nog wel het middenpunt, dat bitter in verval is. 

Nu werpt men het bezwaar op, dat ook dit plan 
weinig breedte aan den boulevard Iaat, maar dat is 
onjuist; én de breedte van de ongelukkige toekomst
straat én de diepte van de huizen der Warmoesstraat 
maken zooveel plaats, dat de voorsprong zeer beperkt 
kan worden. Wij gelooven, dat, wanneer in Amsterdam 
gestemd moest worden over de Beurs oj> of aau het 
Damrak, de uitslag verpletterend zou zijn voor het 
besluit door den Gemeenteraad genomen. 

* * 
* 

Dit is zeer verstandige taal en de architecten mogen 
ook den heer De 1 laan dankbaar zijn, dat hij ze heeft 
doen hooren. 

Dat zijn voorspellingen uit zullen komen, daaraan 
bestaat bij ons geen twijfel. Vermoedelijk heeft de 
schrijver van het artikel niet veel sympathie onder zijn 
vakgenooten meenen te zullen vinden. Want anders 
had hij, door zijn denkbeelden in een adres neder te 
leggen, en zijn collega's tot medeteekening uit te 
noodigen, meer kunnen bereiken, dan ook zelfs door 
het bestgeschreven dagbladartikel valt te bereiken. 

* * 
* 

Het Raadslid Pijnappel schreef een stukje om de 
vergadering, waarvan hij deel uitmaakt, te verdedigen. 
Die verdediging in zake het beursbesluit bestond in 
het volgende: „i". Het plan is niet hetzelfde, dat in 
vroegere jaren bezweken is onder de slagen van de 
daartegen gerichte eritiek. Dat plan was veel te 
kolossaal; de afstanden waren te groot. Men had zoo
lang toegegeven aan steeds klimmende eischen be
treffende de ruimte, dat men geëindigd was met 
onmogelijke afmetingen, die slechts den spotlust konden 
opwekken. Daarbij waren de drie afdeelingen voor 
goederenhandel, effectenhandel en graanhandel achter 
elkander geplaatst. Het plan van IS96 is niet alleen 
bescheiden , maar men heeft daarbij gebruik gemaakt 
van den breed uitloopenden vorm van het Damrak, 
om één afdeeling vóór en de beide andere, naast 
elkander, daarachter te ontwerpen. 2°. Deze drie 
beurzen zijn ontworpen om één middenpunt, waarin 
zich de lokalen voor post, telegraaf en telefoon bevin
den, die daardoor voor alle beursbezoekers gemak
kelijk toegankelijk zullen zijn. 3 0 . Al le bij den beurs
bouw betrokken lichamen en besturen hadden zich met 
het plan vereenigd, en om ook bij den bouw nog 
voortdurend de noodig geachte verbeteringen aan te 
brengen, zijn aan de raadscommissie, die B. & W . 
bij den bouw en de exploitatie der nieuwe beurs van 
advies zal dienen, speciale gedelegeerden uit den handel 
toegevoegd. 4", De reductie van het gebouw tot kleiner 
afmetingen heeft ook de raming der kosten tot een 
bescheidener cijfer teruggebracht. 50. Kene verbouwing 
van de bestaande beurs, die in veler oog, ook in het 
mijne, een wenschelijk denkbeeld was geweest, is 
gebleken zooveel geld te zullen kosten, dat het ver
schil tusschen het daarvoor benoodigde en het voor 
de nieuwe beurs geraamde bedrag niet genoeg beliep, 
om daarvoor met een gebrekkig en slechts voorloopig 
resultaat zich tevreden te stellen. 6". In de behoeften 
van het verkeer zou bij de verbouwing van de be
staande beurs niet dan gebrekkig worden voorzien, 
terwijl het aangenomen plan aan alle eischen, die uit 
dit oogpunt gesteld kunnen worden worden, voldoet. 
Tegenover al deze voordeden heeft men twee nadeden 
doen klinken: De gevelteekeningen waren niet ten
toongesteld en de grondvlakte had den vorm van 



een trapezium Het eerste erken ik niet als een 
nadeel. Wie zich herinnert de geheele geschie
denis van dc prijsvraag cn het gekibbel over de over
neming (in een stadsplan) van bouwmotieven, ont
leend aan een plan, dat aan de gemeente in eigendom 
was afgestaan , zal naar een herhaling daarvan niet 
verlangen. Wat den trapezium-vorm betreft, deze ziet 
er op een grondplan anders uit, dan hij zich zal 
voordoen, als het gebouw is opgetrokken. Want men 
zou in een luchtballon moeten opstijgen, om dien 
vorm te kunnen waarnemen. Op den grond staande, 
kan men te gelijk slechts één gevel „in zijn geheel, 
of twee gedeeltelijk zien." 

* * * 
Deze verdediging, die ongetwijfeld den geest welke 

den Raad bezielt, zeer goed weergeeft, onderscheidt 
zich voor den onbevooroordeelden lezer door een 
zeker doctrinair cynisme. Men ziet er uit, dat de 
Raad met den heer 1'ijnappel, het koste wat het wil, 
van het gezanik af wil wezen. De prijsvraag van 
vroeger wordt zonder blikken of blozen als iets vrij 
wel belachlijks gekarakteriseerd; het doorhakken van 
den knoop is weinig minder dan een groot helden
feit. 

Toch komt op een enkel punt de wezenlijke heer 
Pijnappel, niet de verdediger d tort et a travers van 
den Raad, om den hoek kijken. Het is daar, waar 
de schrijver mededeelt, hoe aanvankelijk de verbouwing 
van de bestaande beurs in hem een voorstander vond. 
Jammer is het dat hij dit denkbeeld, zwichtende voor 
de argumenten. daartegen aangevoerd, zoo spoedig 
heeft losgelaten. Te meer mag dit betreurd worden, 
omdat de heer Pijnappel anders met hardnekkigheid 
voor datgene, wat naar zijn opvatting het juiste is, 
pleegt te strijden. 

En een zóo scherpzinnig man moet toch wel aan
stonds hebben ingezien, dat de argumenten, tegen zijn 
denkbeeld aangevoerd, al heel weinig hout sneden. 
Want de maker van het verbouwingsplan, de heer 
A . W . Weissman oud-gemeente-architect, heeft ver
leden jaar openlijk verklaard, dat het cijfer van 
ƒ 5 0 0 , 0 0 0 waarop het was geraamd, slechts zoo hoog 
was, omdat men de kostbare architectuur van Zocher 
wilde voortgezet zien, maar dat, wanneer met een 
utiliteits-bouw genoegen ware genomen, j 300,000 
zeker voldoende ware geweest. En dan komt men 
op een verschil met het tegenwoordig plan van ruim 
éen millioen. Was nu dit millioen geen bedrag, be
langrijk genoeg om daarvoor met „een voorloopig 
resultaat zich tevreden te stellen"? 

Men had dit millioen toch kunnen bewaren tot tijd 
en wijle een g o e d e oplossing die questie mogelijk 
geweest ware. Als na voltooiing van het nu ontwor
pen plan-Berlage eens blijkt, dat de heer Pijnappel 
onjuist zag, en dat, ook al is men geen areonaut, 
het trapezium zich onaangenaam voordoet, als het 
eens uitkomt, dat de bezwaren, die er tegen de in
deeling bestaan, wezenlijk gevoeld worden, dan . . . . 
is dat millioen weggeworpen. 

En dat die bezwaren zich zullen voordoen, daaraan 
zal wel geen twijfel bestaan. Want het is een onver
standig ding geweest den heer Berlage als voorwaarde 
te stellen, dat hij zich, in zijn plattegrond, aan het 
verbouwingsplan-W'cissman moest houden. Als twee 
hetzelfde doen, is het toch niet hetzelfde. Een effecten
beurs bij de Oudebrugsteeg is minder gerieflijk, dan 
een bij de Papenbrugsteeg, dat kan door niemand 
worden ontkend, die van Amsterdamsche toestanden 
op de hoogte is. Daarom, men late den heer Berlage 
zelfstandig een plattegrond maken, tien tegen één 

dat er wat beters dan de vroeger gepubliceerde voor 
den dag komt. 

Maar het cynisme van den heer Pijnappel komt 
het sterkst uit, bij wat hij zegt over het geheim houden 
van de opstandteekeningen van het tegenwoordig 
beursplan. Hij erkent het niet als een nadeel, en 
schijnt te meenen, dat nu maar iedereen met hem 
mede moest gaan. Doch wat hij als argumentatie van 
zijn meening geeft, is den bekwamen jurist onwaardig. 
O f is het niet juist door de openbare tentoonstelling 
geweest, dat „het stadsplan" indertijd „bezweek onder 
de mokerslagen van de daartegen gerichte critiek." 
Een uitkomst, waarover de schrijver zich blijkbaar 
verheugt, omdat de Raad van 1887 daardoor voor 
den »spotlust" van zijn medeburgers bewaard is ge
bleven. Nu heeft hij de mokerslagen echter maar liever 
niet; en daarom acht hij het veiliger, het voorwerp, 
waartegen zij gericht zouden kunnen worden, ver
borgen te houden! 

* 
Er is nog meer over de Beursquestie in de laatste 

dagen geschreven, doch dit is minder belangrijk. 
Daarom ten slotte nog alleen een woordje over de 
Woensdag gevallen beslissing, waarbij de Raad 
op voorstel van den Voorzitter, met 29 tegen 4 
stemmen verklaard heeft, bij zijn eens genomen be
sluit te persisteeren. Wij hebben dien uitslag voorspeld. 

De verdedigers van het plan-De Elines-Von Glahn 
waren niet gelukkig. Echter zal ook wel niemand 
durven beweren, dat, wat de oud-geneesheer Blooker 
als wethouder voor de Publieke Werken in het midden 
bracht, zeer overtuigend genoemd mocht worden. 
Wanneer niet blijkbaar reeds van te voren bij de 
meeste raadsleden vastgestaan had, hoe zij zouden 
stemmen, dan had de rede des wethouders zeker het 
nu verkregen resultaat niet uitgewerkt. 

Want het betoog van den heer Blooker kwam 
daarop neer, dat de heeren De Elines en Von Glahn 
te veel vragen, omdat de perceelen, die zij nu voor 
/ 875,000 aanbieden, indertijd door de eigenaars voor 
ƒ 3 4 2 , 0 0 0 gekocht zijn, zoodat een buitensporige winst 
gemaakt zou worden. Wanneer die koop heeft plaats 
gevonden, werd echter niet gezegd, zoodat het niet 
mogelijk is te beoordeelen, of wel met de zeer 
gestegen prijzen van grond in het hart der stad door 
den wethouder werd rekening gehouden. 

Een aardigheid, als zouden de 1500 onderteeke
naars van het beursadres gehallucineerd zijn, had het 
meeste succes. Toen kwam de stemming, die eigenlijk 
best zonder al het daarvoor gesprokene had kunnen 
plaats vinden. 

Dat het besluit, waarbij men nu meende te moeten 
volharden, reeds spoedig bejammerd zal worden, 
daarvan zijn wij vast overtuigd. 

BIJ D E P L A A T . 
De plaat geeft de afbeelding van een stalgebouw 

te Vucht, naar een ontwerp van den architect P. du 
Rieu Fz. te 's-Gravenhage gebouwd. 

T R A M W E G E N . 
In het artikel, dat wij de vorige, week aan het 

rapport der Haagsche tramcommissie wijdden, wezen 
wij op de gevaren, die bovengrondsche leidingen bij 
electrische trams kunnen opleveren. 

Dat die waarschuwing niet onnoodig was, blijkt uit 
het volgende ongeluk, dezer dagen te Brussel gebeurd. 

Een meubelwagen, met twee paarden bespannen, 
reed langs den Boulevard du Jardin Botanique, toen 
een telephoondraad brak en op de bovengrondsche-
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geleidingsdraden van de electrische tram viel. Het 
uiteinde van den afgebroken draad raakte de koppen 
der paarden en de dieren vielen, als door den bliksem 
getroffen, dood op den grond. De voerman bleef onge
deerd. Een politie-agent hakte rn,et zijn sabel den draad 
af. In het Centraalbureau van de telephoon werd aan
merkelijke schade aangericht door den aangevoerden 
stroom van den electrischen kabel. Verscheidene tele-
phoon-juffrouwen kregen een hevigen schok. 

Indien er soms menschen zijn, die meenen mochten 
dat electrische trams met bovengrondsche leiding voor 
Den Haag gewenscht zijn, dan weten zij nu welk ge
vaar de verwezenlijking hunner wenschen voor hunne 
medeburgers kan opleveren. 

Zelfs voor een electrische tram naar Scheveningen 
zou het noodig zijn buitengewone voorzorgsmaatregelen 
te nemen. 

G A S M O T O R T R A M M E N . 
Het was te voorzien dat het rapport, door de 

heeren Undo c. s. aan de Haagsche Tramcommissic 
uitgebracht, op enkele punten tegenspraak zou onder
vinden en dit verdient in zooverre toejuiching, dat 
men daardoor met de zienswijze van anderen wordt 
in kennis gesteld. Zoo komt in het dagblad Het 
Vaderland een zeer lezenswaardig stuk voor van den 

heer Meischke Smith te Amsterdam, waarin op de 
voordeden van gastrammen in de volgende regelen 
gewezen wordt. 

Onlangs lazen wij in de dagbladen een rapport, 
samengesteld door eenige deskundigen, op verzoek 
van de Haagsche tramcommissie. Hierin wordt ge
adviseerd het electrische systeem met bovengrondsche 
leiding. Over meeningen valt niet te redetwisten en 
ofschoon wij niet zoo overtuigd zijn van de wensche-
lijkheid van het Trolly-systeem voor een stad als 
Den Haag, moeten wij erkennen, dat de heeren Lindo 
c. s. hun taak ernstig opgevat en zich geen moeite 
gespaard hebben de verschillende systemen zoo gron
dig als het hun mogelijk was te onderzoeken. Maar 
o. i. hadden de heeren wel op de voordeden van 
een electrisch stelsel kunnen wijzen, zonder bepaald 
zoo een vijandige houding tegenover de gastrammen 
in te nemen. Het geheele rapport is ons nog niet 
onder de oogen gekomen, maar in de uittreksels, 
in de dagbladen gegeven, vinden wij eenige punten, 
welke wij beslist moeten tegenspreken. In de con
clusie van de heeren Lindo c. s. komt onder paragraaf 
9 het volgende voor: 

„Combinatie van electrische met gastrammen zou, 
daargelaten de bezwaren tegen laatstgenoemde, tot 
een zeer dure wijze van exploitatie leiden, met het 
oog op de voor beide wijzen van exploitatie ver
schillende benoodigdheden." 

Nu is een van de voordeden van de gastram juist, 
dat men het gebruik er van gemakkelijk met dat van 
een ander systeem kan combineeren en dat 'dus een 
maatschappij, die van trekkracht veranderen wil, ge
leidelijk gasmotortrammen kan invoeren 

Men behoeft niet in eens een besluit te nemen om 
de geheele stad van dit of dat systeem te voorzien, 
een besluit, waarvan men misschien, als het te laat 
was, berouw zou hebben, maar men kan eenige gas
trammen tusschen den gewonen paardendienst inschui
ven en dan is onze opinie, in tegenoverstelling met 
de opinie van de heeren Lindo c. s., dat de gas
trammen geleidelijk de paardentrammen zullen ver
dringen. 

Iedere gastram toch is zelfstandig en kan op eiken 

reeds bestaanden tramweg rijden; alles wat men hier
toe noodig heeft is een klein vulstation. 

Dit vulstation bestaat slechts een oppervlakte van 
5 bij 5 1/ , M . , kost ongeveer /' 8ooo compleet en is 
voldoende voor een twintigtal wagens. Als dus een 
combinatie van electrische en gastrammen tot een dure 
exploitatie moet leiden, dat zal dit wel op rekening 
van de electrische installatie geschreven mogen worden. 

Verder wordt in het rapport beweerd: 
„ D e gastram zou daarbij , tegenover de electrische 

tram staande, bij het publiek zeer spoedig in discrediet 
zijn." 

Dit laatste moeten wij weder beslist tegenspreken. 
In Blackpool toch heeft men zoowel electrische tram
men als gastrammen, en deze twee systemen corres-
pondeeren met elkander. De passagiers van St. Anne 
komende en naar Blackpool gaande, of omgekeerd, 
stappen over van een gastram in een electrische tram 
en kunnen dus gemakkelijk een vergelijking maken. 

De Blackpool-gastrainmen echter mogen zich in de 
steeds toenemende gunst van het publiek verheugen 
en menigeen, die vroeger een tegenstander van gas
trammen was, is nu een warm voorstander van het 
systeem geworden. Dat de Tramway-maatschappij zelf 
met de werking van de gastrammen zeer tevreden 
was, blijkt wel hieruit, dat zij besloten heeft de 
lijn aanmerkelijk uit te breiden en een belangrijk 
aantal nieuwe wagens besteld heeft, die op het 
oogenblik gebouwd worden. 

In paragraaf 2 wordt beweerd, dat de electrische 
trammen de meeste beloften voor de toekomst in zich 
sluiten; daar zullen wij niet over redeneeren, maar 
de vraag is, wanneer komt die toekomst. De elec
trische tram met bovengrondsche geleiding is, meenen 
wij, nu juist geen nieuwe vinding en haar vooruitgang 
is niet zoo schitterend geweest. De gastrammen wer
den pas eenige jaren geleden ingevoerd en reeds nu 
heeft men de twee eenige groote nadeden van de 
vroegere wagens, nl. het schudden en de olielucht, 
geheel overwonnen, zoodat de twee eenige bezwaren 
tegen het gebruik van gastrammen niet meer bestaan. 

Het beste bewijs, dat men in de toekomst van de 
gasmotortram het volste vertrouwen stelt, is wel, dat 
„ T h e Anglo-Dutch Gas-Traction-Syndicate" dit voor
jaar een proefwagen in de nabijheid van Amsterdam 
zal laten loopen. 

Dan zal ieder belanghebbende zich persoonlijk kun
nen overtuigen of de bezwaren, die men tegen de 
gasmotortrammen aanvoert, in werkelijkheid bestaan. 

W . M B I S C H K E - S M I T I I M.Sc. 

Assoc. M . Inst. Civil. Engineers, London. 
Doelenstraat 8. 

PRIJSVRAGEN 
V E R E E N I G I N G „ A M S T E R D A M V O O R U I T . " 

De vereeniging „ A m s t e r d a m Vooruit" heeft eene 
nationale prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp 
van een Geïllustreerd Reclame-biljet, ten dienste der 
door haar in het Paleis voor Volksvlijt te houden 
internationale tentoonstelling van reclame-middelen. 

Alle Nederlandsche kunstenaars worden bij deze 
uitgenoodigd aan den wedstrijd deel te nemen. 

Het biljet zal de afmetingen moeten hebben van 
90 X 120 centimeter, en de volgende opschriften 
moeten bevatten: Vereeniging „ A m s t e r d a m Vooruit!" 
Internationale Tentoonstelling van Reclame-middelen, 
1 Augustus—1 September 1897, Paleis voor Volks
vlijt, Amsterdam. 
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In het ontwerp moet èn door voorstelling én door 
behandeling de idee: Reclame sterk spreken. 

Voor de reproductie is het procédé van lithogra-
phischen kleurendruk aangewezen. Niet meer dan zes 
kleuren — die van de eventuéele contours meegere
kend — mogen in de compositie worden gebezigd. 
De grenzen der tinten en hun verdeeling moeten in 
het ontwerp duidelijk zijn te onderscheiden. 

Alle ontwerpen worden na de beoordeeling eenige 
dagen publiek tentoongesteld. Inzenders die hun ont
werpen daarna terug verlangen, kunnen ze gedurende 
acht dagen na de sluiting dezer voorloopige tentoon
stelling terug doen halen aan het tentoonstellings
lokaal. De niet binnen dat tijdsverloop afgehaalde 
projecten zullen, behoudens goedkeuring van het Uit
voerend Comité der tentoonstelling van reclame-mid
delen, ook op de tentoonstelling worden geëxposeerd . 
Van I tot 8 September heeft de afgifte plaats van 
alle voorwerpen op laatstgenoemde tentoonstelling 
aanwezig. 

De ontwerpen moeten vóór of op den 22" Maart 
a.s. vóór 12 uur v.m. vrachtvrij worden ingezonden 
bij den heer W . Kromhout Czn., 120, Keguliersgracht, 
Amsterdam, en vergezeld gaan van een enveloppe, 
waarin een briefje, bevattende den naam van den 
ontwerper. Op de enveloppe moet een motto of leuze 
worden vermeld, ook voorkomende op het ontwerp. 
Alleen het naambriefje, behoorendc bij het bekroonde 
ontwerp zal worden geopend. 

Aan den vervaardiger van het ontwerp, dat naar 
het oordeel der jury het best aan de gestelde eischen 
voldoet, zal worden uitgekeerd een som van twee
honderd gulden, vóór den l n Juni uit te betalen 
door den heer I'. J . H . Kuiper van Harpen, pen
ningmeester der fïnanciëele commissie voor de Ten
toonstelling van reclame-middelen. 

Het bekroonde ontwerp wordt eigendom der Ver
eeniging „Amsterdam Vooruit!" 

Als jury treden op de heeren G . H . Breitner, 
W . Kromhout Cz. en A . Reyding, vormende de com
missie , belast met de bezorging van een reclame-biljet 
voor de bovengenoemde tentoonstelling. De uitspraak-
der jury zal zoo spoedig mogelijk in dc hoofd- en 
vakbladen worden bekend gemaakt. 

VEKEEXIGING VOOR BOUWKUNST EX AANVERWANTE 
VAKKEN TE ALKMAAR. 

Door de Vereeniging worden do volgende prijsvragen uitge
schreven : 

1. Hot maken van een ontwerp voor een ecnvoudi"- getunz-
schrift. Prijs f 25. 0 b 6 

2. Het maken van een ontwerp voor een haltegeliouw van een 
stoomtram, in eene landelijke omgeving. Prijs f 15 en het ge
tuigschrift der Vereeniging. Promie het getuigschrift. 

B E P A L I N G E N . 
Dc deelneming aan de eerste prjJBvraag staat open voor inwoners 

van dc provincie Noord-Holland en de tweede prijsvraag is uit
sluitend voor bouwkundigen, te Alkmaar wonende, bestemd. 

De ingezonden ontwerpen moeton vergezeld zjjn van oenen 
verzegelden naambrief, gewaarmerkt mot het motto waaronder 
is ingezonden, en voorzien zjjn van een correspondentieadres. 

De ontworpen worden vrachtvrij ingowacht vóór of op 1 Juni 
1897 aan het adres van den hoer G. Looman, Secretaris der 
Vereeniging, te Alkmaar. 

De beoordecling der prijsvragen geschiedt door dc hoeren: 
• i . N. Itz, directeur van gemeentewerken te Vlaardingen. 
G. P. J . Kalemink, leeraar in het handtcokenon aan de Amb.-

school cn II. B.-school to Alkmaar. 
J . Cock, leoraar in het handteekenen aan dc Cadettenschool 

te Alkmaar, en 
G- Looman, gemeente-architect te Alkmaar. 

P R O G R A M M A V A X H E I G E T U I G S C H R I F T . 

Een ontwerp wordt govraagd van een getuigschrift, groot 41 
X 8a c.M., dat dienen moet om te worden uitgereikt aan hen, 
die bekroond worden bjj het uitschrijven van prijsvragen. 

De teekening moet voor photolitographischc reproductie in 
zwart geschikt zijn. 

Do volgondc beschrijving moet dnarop voorkomen: „Vereeniging 
.,voor Bouwkunst en aanverwante vakken te Alkmaar." 

„Getuigschrift, toegekend aan voor " 
De noodige ruimte voor ondertcekening van Bestuur en Jurv 

moet openblijven. 

PROGRAMMA VAN EEN HALTEGEBOUW VOOR EEN-
STOOMTRAM. 

De hnlte wordt geacht tc staan op een vrij terrein met bosch-
rjjkc omgeving en oenvoudige "ebouwon. ilet gebouwtje moet 
bevatten: 

Een wachtlokaal groot 4 X 4 meter, benevens urinoir met 
priyaut voor mannen en privaat voor vrouwen. 

Vaste meubelen moeten aanwezig zijn. 
Plattegrond, voorgevel, zjjgevel en dwarsdoorsnede worden 

vcrlnngd. 
De Behaal der teekeningen is 1 ii 20. 
Opvatting en wjjze van teekeuen zijn overigens vrijgelaten. 

Namens het Bestuur: 
H . J. DE GROOT, Voorzit ter. 
G . LOOMAN, Secretaris. 

VEBEENIGING TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

9 j 0 Vergadering van 25 Februari 1897. 
Aun deze vergadering ging vooraf eene kunstbeschouwing van 

teekeningen van de St.-Jauskerk to 's-llertogeuhoscli, van do 
nieuwe waterleiding voor de gemeente Haarlem, benevens van het 
plaatwerk „de Architect". 

Na afdoening vau eenige huishoudelijke werkzaamheden werdou 
4 candidateu als lid aangenomen , terwgl als donateur toetrad do 
heer T. van der Kloot. Vervolgens lus dc secretaris uit „De 
Opmerker" no. 3 een artikel voor , betreffende het aanbrengen 
van spouwmuren, liet 't oog op dc spreekbeurt werden op verzoek 
vuu üen Voorzitter de besprekingen iu dezo uitgesteld tot later. 
Alsnu was het woord aun de heor Jan de (juack, Architect to 
's Gravenhage, dio tot ouderwerp had gekozen: „Een studie be
treffende de Notrc-Dame en Are dc Triompho te l'urjjs". Spreker 
begon mot dc mededeeling dat deze voordracht door hem reeds 
was gehouden in eene vergadering van A. ot A . tc Amsterdam 
eu wel iu 1894, doch thans eenigszins in een nieuw klcod was 
gestokeu. Allereerst gal' spreker eeue geschiedkundige beschrijving 
vun de verschilleudo veranderingen die het voorplein en omgeving 
van dc Xotre-Dame hebben ondergaan, doch ook omtrent de 
handelingen en de macht van hot kapittel Notre-Dame werden 
de aanwezigen ingelicht. Op hoogst aangename wijze behandelde 
spreker dit Gothisch kunstgewrocht. Zoowel hot iu- uls uitwendige 
werd in alle onderdeden beschouwd cn verkluard. Speciaal behan
delde spreker dc verachillende faendc's en portieken; de majestu
euze overgangen in de hoold- en zijbeuken; do meesterlijk gehakte 
liguron en tympaiiversieriiigeu; do wonderlijk fraai gesnieede 
geheugen der hoofddeuren; alles tiutelend van schilderachtig 
scnoon. Toch zijn er tjjdon geweest dat do Notre-Dame er anders 
uitzag. Van af 't einde der zeventiende eeuw is men gaan restau
recren en bederven. Tot den jare 1847 is men op verschillende 
tijdstippen gaan berapen cn bepleisteren, gaan hakken on breken 
a lort rt a havers. Gelukkig dat mannen als Lassus cn Viollet-le-
Dac erop bedacht zjjn geweest dit schoono bouwwerk op waardige 
wjjze te restaurecren. Deze rostaurutie werd door spreker uitvoe
rig behandeld. 

Aan 't slot zjjner mededeelingen zeide de heer De (juack het 
volgonde: Sta nog lang, grjjzo kathedraal dor oudheid, bljjl een 
wereldkerk ten zegen der gchoelo meuschhoid, cn wordt go onver
hoopt na eeuwen wederom zoo bouwvallig, dat nieuwe restauraticn 
noodig zjjn lever uw steenmassa's dan over aan de genialiteit 
van een tweeden Viollet-le-Duc. 

Nadat spreker eenige ruBt had genomen, in welken tyd do aan
wezigen z ich gezellig verpoosden, hervatte hjj zjjn lezing met een 
voordracht over de Are de Triompho do 1'Etoilo. 

Volgens bjjna alle toeristen, kan geen enkele der steenen ge
dichten te Rome, Napel», Milaan, Venetië, Florence, Weenen of 
St. Petersburg bogen op een schouwspel, zooals do Arc do Triomph 
in verconiging met do Chumps-Elysées oplevert Dezo geduchte 
triomfpoort, dozen rcuzontoegnug tot een reuzenstad hebben we 
te danken aan ccn idee van Napoleon 1, dio dit gebouw liet op
richten tor verhcorljjking van zjjn leger. Achtereenvolgens be
handelde sprekor de vier hoofdgroepen, do basrclicts en tympans. 
De kleine gebroken wordon door don hoer De Quack op geeBtigo 
wijze door zijn op- en aanmerkingen, dio menigmaal hilariteit 
vcrwoktcn, in 't l icht gesteld. In weerwil echter van die z. i . kleine 
gebreken, blijft de Are de Triompho een der merkwaardigste monu
menten van Parijs en van do wereld. Dit alles werd door den 
heer De (juack meegedeeld op hoogst gezellige wijze; de Voor
zitter bracht spreker een warme hulde voor dezo lraaie cn leer
rijke studie. 

ln de bus wordon dc volgende vragen gevonden: 
lo. Wat is boter, voor metselwerk onder den grond tras- of 

cementspecie tc gebruiken 
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2o. Is het goed dat in de specie voor hot aanstrijken vun pannen 
duinzand wordt gedaan of moot het schorp zand (rivierzand) ziju r 

Doze vragen werden respectievelijk in handen gesteld van do 
heer Cunaeus cn van het Bestuur. 

Een dor lcdon bracht schriftelijk hulde aan het Bestuur voor 
de goede regeling der lcescirkels, en verzocht den leden het voor
beeld te volgen van den heer 0, Verster, dio het tijdschrift „the 
Artist" welwillend afstond ter lezing. 

Niets moer aan de orde zynde werd do Vergadering gesloten 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP TE ' s -GRAVENHAGE. 
Vergadering van Vtijdag 2C Februari 1897. 

In de vergadering van 't iiouwkulldig Genootschap. Vrijdagavond 
gehouden in het hotel ..Keizershof' tc 's Gravenhage. hield dc heer 
.1. Th. J . Cuypers, civiel en bouwkundig ingenieur te Amsterdam, 
een. voordracht over „terra cotta". 

Beginnende met te wijzen op de groote uitvoerigheid, waartoe 
men onvermijdelijk 7.011 geraken, wanneer men een onderwerp als 
liet hier genoemde met eenige volledigheid wilde behandelen, stelde 
tic spreker op den voorgrond, dat hij zich genoopt zag iu een ver-
eeniging van bouwkundigen bepaalde grenzen te stellen. 

Te meer achtte hij dit noodig, meenende hier meer belangstelling 
t̂  zullen vinden voor de mededeeling van bijzonderheden, vruchten 
mecrendeele van eigen studie van het onderwerp, dan van een 
lezing geput uit de onafzienbare rijke litteratuur, die op dit gebied 
bestaat en waarvan dc lezing alleen reeds ecu groot deel van een 
inenscheidevcn zou in beslag nemen. 

Hoe de spreker tot die studie was gekomen verklaarde hij uit een 
zekere voorliefde voor een karakteristiek Nederlandsen materiaal, 
dc baksteen, een voorliefde door hem geërfd van zijn vader, dr. 1'. 
J . H . Cuypers, die. zooals bekend is, de bouwkunst in baksteen 
in ons vaderland heeft opgewekt uit den slaap, waarin zij sedert 
een viertal eeuwen verzonken lag. Iteisstudiën gemaakt op een 
reis door Noord-üuitschlund, van de oevers der Zuiderzee af tot 
Danzig toe, gaven spreker gelegenheid dc baksteen in ziju meest 
afwisselde vormen, "van den gewonen tot den lijn geprolileerdcli 
en geornementeerden vorm t«>e en in de verschillende kleuren en 
glazuren waaronder dit materiaal iu dc bouwkunst toepassing 
vindt, tc bestudeeren. 

Ook Italië, met name Dologna, levert in zijn oude monumenten 
ee.i rijken schat van voorbeelden wat met ..terra cotta", woordelijk 
gebakken aarde, tc bereiken, is en het grootste meesterschap is daar
in zeker bereikt door Lueca della Hohbiu. Deze toch wedijverde in 
zijn werken met den beeldhouwer en men zegt. dat het den kunste
naar daarbjj niet alleen 0111 de eer te doen was. maar voornamelijk, 
om net zijn gebakken beelden met het marmer tc kunnen concur-
rccicn en alzoo limincicelc Voordeelen te behalen. 

Maar 0111 tot het Nedilandseh baksteenproduct terug tc koeren, 
nam spieker tot uitgangspunt een groot bouwwerk, sedert eenigen 
tijd onder zijn leiding iu uitvoering, namelijk de nieuwe St. Havo-
kerk te Haarlem. Bij'dit werk, do stichting van een gebouw, waar 
het. te doen is. 0111 een groote imposante ruimte en eenige neven
ruimten cn bjjgebonwen van betrekelijk eenvoudige distributie, aar
zelde dc ontwerper, wien door de bouwheereu de grootste vrijheid 
van opvatting werd gewaarborgd, niet in de keuze van bet mate
riaal cn stond bij hem dadelijk bet beginsel vast. om hier in den 
moest uitgebreiden zin gebruik te maken van baksteen, van gebak
ken aarde en wel uitsluitend van inlandsch fabrikaat en van den 
traditioiiecieu Waalsteen-Mondvorm 5.5 x 11 x 22 cM. Om dit 
beginsel door te voeren was het van den aanvang af noozdakelijk m 
alle opzichten systematisch te werk te gaan en mocht ook het stren
ge svsteem. waaraan dc bouwmeester zich hierdoor bond, hein zelf 
ai én toe wel eens afschrikkend aangrijnzen en dreigen te knellend 
te kunnen worden, klaarblijkelijk was .lit schrikbeeld hem een 
prikkel, om door ijverige studie van dc details toch een kleingeestige 
eentonigheid te vermijden. In hoever hem dit gelukt is kon blijken 
uit dc teekeningen cn nhotogrupliiecn van verschillende gedeelten 
van het gebouw, die tijd eni de voordracht vertoond weiden en cir
culeerden. . 

Niet geringe moeilijkheid leverden intilsschen, volgens spreker, 
do zware pnlers op. die de gewelven van het hoofdschip dragen en 
in giondvoini vierkant zijn. met eveneens vierkante verzwaringen, 
ei waarbij vlakken voorkomen van 2 M. breedte en 12 M. hoogte. 

Waren'die vlakken, in den baksteen gemetseld, geheel onver
sierd gebleven, dan zou dit zeker op den indruk van het geheel een 
zeer ïiüdeeligen invloed hebben kunnen doen verwachten. Het ma
teriaal "af uit zijnen aard een versiering met banden aan de hand 
en voor" die banden is nu geoinamenteerden baksteen, meer wat 
men noemt- ..terra cotta'' gebezigd, eveneens geel van kleur muur 
mceiendeels verglaasd. On dezelfde wijze is de moeilijkheid opge
lost, om met versierde baksteen-vormstllkken kapiteelvonnen tc 
maken en in beide nalichten is de talentvolle ontwerper nieeien-
deels op zeer gelukkige wijze geslaagd. Natuurlijk was dit wel met 
mogelijk zonder eenbe mislukte proefnemingen, zonder utenne-
ments' wat de spreker zelf erkende met een lofwaardige openhartig
heid, die een eigenaardig cachet gaf aan zijn voordracht, welke dan 
ook met onverdeelde aandacht werd aangehoord. 

Een vraagpunt van gewicht, was onder anderen dat van dc kleur, 
maar de proeven met velschillend gekleurde steen en glazuur ge
nomen, deden, voor een bouwwerk als het hier bedoelde, spoedig be
sluiten tot eenkleurigheid in hoofdzaak. 

Ecu ander vraagpunt was het geven van een symbolisch karak
ter aan de voor het ornement gebezigde motieven, wat met liet 
oog op de bestemming van het gebouw gewenscht voorkwam en -lo 

bouwmeester toonde het geheim tc kennen, om niet, zeer eenvoudige 
middelen en vormen dit in de meerendeels zeer eenvoudige versie
ring! 11 toch duidelijk t« doen uitkomen. In ccn woord, de mededee
lingen, die de heer Cuijpcrs tea beste gaf over dc verkregen effecten 
deden bij de meerderheid der vergadering het verlangen ontstaan 
om die. bij gelegenheid ter plaatse met eigen oogen te aanschouwen 
en wat de tcekeningen en photogrupliieën er vau te z-ien gaven gaf 
grond tot de verwachting, dat by ecu bezoek aan het bouwwerk 
zelf nog heel wat op te merken zal zijn. dat au dc aandacht ontging 
of buiten beschouwing moest olijven. 

Vooral zal dan eerst menigeen duidelijk worden, wat er. ook il 
bepaalt men zich tot de producten van eigen hnnem. niet gebakken 
aarde als hoofdmateriaal kan worden tot stand gebracht. 

Is alzoo de nieuwe St. Bavokerk tc Haarlem te beschouwen als 
eeu blijvend getuigenis vau des bouw meesters ernstig streven, zij 
is tevens bestemd een monument te worden van le Nederlandsche 
lu-uw kunst van het laatste gedeelte der 19de eeuw. 

Dat ilio eeuw haar niet. voltooid zal zien is evenwel als zeker aan 
tc nemen cn dc bouwheereu. die het groote werk ondernamen, stel
len zich dun ook niet voor het nog te zullen aanschouwen met zijn 
honderd meters 1 ge westelijke torens cn zijn tuchtig meters boe
gen kruistoren. welke 1111 alleen nog maar op het papier bestaan. 

Hel vooruitzicht, niet bi' machte tc ziju den bouw tc voleindigen, 
heelt hen echter niet weerhouden cr een begin mede te maken cn 
zij hebben hierin het voorbeeld onzer voorvaderen gevolgd, die op 
dez3 wijze, zooals de spreker terecht opmerkte, juist dc grootste 
en incest belangrijke bouwwerken hebben tot stand gebracht. 

Waar. zooals bier. gein speculatie in het s|>el is. waar den bouw
meester op zijn gebiml vrijheid wordt gelaten zooveel dit mogelijk 
is en waar hij daarbij uitgaat van een beginsel op welk» cmisepien-
te toepassing zijn geheele streven gericht is. daar zijn zeker meer 
da.» elders waarborgen voorhanden, dat iets t<it stand komt van 
blijvende waaide, misschien niet onverdeeld door iedereen geappre
cieerd, maar toch een werk. waarvan de invloed op dc Nclei klinische 
houwkunst zich zeer zeker zal doen gevoelen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S-GII.VVI:XIIAI;I:. Dezer dagen werd in do Trêvesznal de Centrale 
Commissie voor do iu 1900 te Parijs te houden wereldtentoon
stelling geïnstalleerd. Do Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid hield daarbij eene toespraak, dio door den heer J . T, 
Cremcr, Commissaris-generaal van Nederland by de tentoonstel
ling, beantwoord werd. Daarna werden de leden der commissie 
aan den Minister voorgesteld. 

A M M K I I I I A M . Voor de lntcrnationalo Tentoonstelling vau Reclame
middelen, georganiseerd door de vereeniging Amsterdam Vooruit, 
zijn thans de voorwaarden van deelneming verschenen. 

Deze tentoonstelling wordt gehouden gedurende de maand 
Augustus in het Paleis voor Volksvlijt en dnarop kunnen worden 
geëxposeerd alle mogely'kc binnen- en buitcnlandschc rcclame-
middolen eu reclame-artikelen, mits niet stry'dig met dc goede 
zeden en niet aantastende het gezag. Luidruchtige hinderlijke 
reclame is geheel buitongesloten. 

De verconiging -„Amsterdam VooruitI" neemt geheel belange
loos het initiatief; zy beoogt geen winst, alle buten der tentoon
stelling komen ten goede aan do inzenders. 

Deze tentoonstelling zal alzoo in don eigonlykeu zin van het 
woord een coöperatieve zijn. De exposanten betalen hunne plaats
ruimte cn worden duardoor tovcnB als 't ware aandeelhouders in 
een waarborgfonds, dat, vermcorderd met de netto ontréegelden, 
by' het einde der tentoonstelling, na aftrek dor verschillende uit-

favcn pondspondsgewijze onder do exposanten zal worden ver-
eeld. Als belanghebbenden hy' de tentoonstelling zullen zij krachtig 

kunnen medewerken oen fraudes te voorkomen. 
Ann een commissie, door do exposanten te kiezen, zal de reke

ning eu verantwoording worden overgelegd, terwjjl bovendien 
eene commissie van advies, bestaande uit do heeren: Mr. J . van 
Schcvichavcn, L. A . Beousar, i ' . A . L. dc Gruyter cn E. Brandsma, 
zich hooft bereid verklaard hot uitvoerend comité tc dienen van 
voorlichting en raad. 

Het Uitvoerend Comité bestaat uit de heeron: A . N. J . Kabius 
Voorzitter; Jh. Mr. A. A . van Teylingen, Secretaris; J . F . Verstor, 
Penningmeester; N . van Harpen, \V. Kromhout Cz. en A . Reyding. 

— Aflevering 2 van De Natuur (uitgave van J . G. Broese te 
Utrecht) bevat: Do gewervelde dieren van Java, door Dr. H . J . 
Calkoen. — Bezoek aan een glaBslypcry en spiegelfabriek, door 
D. Ingcrman. — Het WestfaaUche koleurevier, door F. E. L . 
Vcoren. — Immuniteit voor vergiften, door Dr. R. G. Rjjkens. — 
De bloemonstad on haro boljilanten, door J . Sturing. — De pool-
ballon van Andrée, door Dr. L . Bleekrode. — Sterrenkundige 
opgaven en mcdedooliugen, door Ant. Pannekoek. — Corres
pondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij beschikking van den minister van waterstaat zyn de 

heeron M. II. N . Bolderman, J . A. Rosier en J . W. Hermenie, 
allen te 's-Gravenhage, benoemd tot buitengewoon opzichter hij 
do werken tot verbotoring van de Vecht in Overy'sel. 

— Tot hoofding. by den waterstaat in Nod.-Indio is benoemd 
de heer G. Oosting, ing, le kl . 
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— Bjj de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java: 
b e n o e m d tot tjjdeljjk ondoropzichter 2e kl., do tijdeljjk onder-

opzichter 3e kl. J . II. Th. Arcnds. 
b e p a a l d dat do tjjdeljjk onderopzichter 2e kl. K. 1'olkeringa 

bjj de Westerljjnen geplaatst wordt. 
— Tot opzichter bjj den provincialen waterstaat in de provincie 

Groningen is benoemd de heer .1. Klippus to 's-Gravcnhngc. 
— Op dea leeltjjd van 56 jaar overleed te Locuwarden de hoor 

J . D. v. Nimwegon, bjjna 37 jaar opzichter der gemeentewerken 
aldaar. 

— Bjj de Maatschappij 'ot exploitatie van Staatsspoorwegen is: 
b e n o e m d tot onderafdeelingschef bjj den dienst van treinen 

en materieel J . A . Gischlcr, assistentingenieur lc k l ; tot tjjdeljjk 
adjunct-ingenieur lo kl. Jhr. W. A. C. de Jonge, to 's-Gravenhage, 

— Tot gemeente-architect to Xicriksoc is definitief benoemd 
de heer G H . Bij l , op ceno jaarwedde van f 1400 en eene perso-
necle toelage van 14(0. met bepaling dat, indien hg eenmaal 
wordt benoemd tot directeur der gasfabriek, do gezamenlijke be
zoldiging zal bedragen f2200 por jaar. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T w e e adsp . - i n g e n i e u r s bjj den Rijkstelegrnafdienst. 

Saluris J' 1200 'sjnars. Adres op zegel aan het Dep. van waterstaat 
met opgaaf van naam, voornaam en woonplaats, vóór 15 Maart. 

— T e o k o n l e o r n a r aan dc ambachtsschool to Haarlem, 
om aan smidsleerlingen II uur in de week les te geven. Adres 
vóór April aan den directeur. 

— O n z i c h t o r voor drie maanden, bjj het houwen van twee 
schoollokalen. Salaris /50 per maand. Adres lett. P , boekh. Blom 
en Olivierse. Kuilenburg. 

— B e k w a a m t j j d e l i j k o p z i c h t e r , bekend met grond
werken, voor den nanlcg van cen park op het Oudewjjkorveld 
te l'trecht. Salaris naar bekwaamheid. Adres den directeur der 
gemeentewerken tc l'trccht (Zie advert, in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor de uitvoering van 
grond- en straatwerk, bekend met opmeten, watorpasBen enz. 
galans f 100 por maand. Adres Burg. cn Weth. van Eeouwardon. 
(Zie advert, in dit no ) 

— B o u w k u n d i g ^ o p z i c h t e r . Salaris f 60 's maands. Adrea, 
met opgaat van loeftgd, lett. J . E. 856, Nituwi v. d. Das. 

— Opzichter om terstond in dienst tc treden, bij don bouw 
van eon schutsluis, tovens kunnende teokenon en detailloeren. 
Salaris naar bokwaainhoid. Adres lett. T. B. B., Administratie 
De ingenieur s Gravenhago. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , tevens good 
tcekenaar. Duur yan het werk ± 1 jaar. Salaris naar bekwaam
heid. Adres lett. IJ l 869 Nieuws v. d. Dag. 

— T w e e b e k w a m e o p z i o h t e r a b ï schoolbouw te Hen-
gclo (O.), balans füü a / 70 per maand. Adres deu opz der "e-
meontewerken J . Haarhcndriks. (Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal f er jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
Ot administratie belast zieh met de toezending der eventueel intomende 
brieven.) 

. . . " ' ' "J 1 bekwaam bouwk. opzichter-teekenaar, oud 25jaar, dio 
bij vele helangrjjke werken fungeerde, goed kunnende detailleeren 
bekend met het maken van begrootingen en in 't bezit van uit
stekende referentiën, zoekt wederom als zoodauig plaatsing. Brieven 
onder no. 2i bureau dezes. (1) 

— Een practisch ervaron bouwkundig opzichter, teekenaar, goed 
kunnende detailleeren en ontwerpen, alsook bestekken en be-
grootingen maken, zoekt plaatsing Ook in staat als chef de 
bureau op te treden. Brieven onder no. 28 bureau dezes. (1) 

Iemand, 23 jaar oud. vele jaren practisch als timmorgezel 
werkzaam geweest cn goed bouwkundig tcekenonderwijs gonotcn 
hebbende, zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing als opzichter of 
teekenaar bg eeu architect of aannemer. Brieven onder n" 26 
Bureau dezes. /g. 

Bouwkuüdig Opzichter. 
Het Gemeentebestuur van Hengelo 

(O.) vraagt gedurende 3 maanden, 
ingaande 1 April a. s.. t w e e b e 
k w a m e O P Z I C H T E R S bij 
schoolbouw, salaris f 60 k f 70 per 
maand. 

Aanmelding in persoon bij of met 
fr. brieven aan den Opzichter der Oe 
meentewerken J . HAARHENDRIKS. 

HENGELO, 25 Febr. '97. 

Voor het bonden van toezicht bij den 
aanleg van een Park op het terrein 
het Oudirijkerveld met de daarbij be 
hoorende grondverplaatsingen, aanleg 
•an wegen, rioleering enz. wordt tegen 
IS K a a r t a. s. bij de Gemeentewerken 
te UTRECHT g evraagd eeu B E 
K W A A M 

Tpeljjk Opzichter, 
bekend met grondwerken. Salaris naar 
bekwaamheid. Goede getuigschriften 
vereisebte. Zich aan te melden onder 
overlegging van stukken bij den Direc
teur der Gemeentewerken; persoonlijke 
aanmelding alleen tusschen 10—12, 
op bet bureau Stadstimmerbnis Achter 
Klarenburtj. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Eogineer. 
Kantoor: 150 » e Rnyterkade, AMSTERDAM. I'iliaaal: 30 Rokln. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van compleeie Jiadinrichlin-en - Privaat-lnriohtin-en. -

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. _ Porseleinen Hadkuipe,, lj,.e,en liadknipeu.-
t loscts, IVasehlaMs. I nnotrs enz. - V K R W A R M I \\i en V K U T I I, A T I K. 

Belast zich met do plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen 
Teekeningen en prijsopgaven gratie. Wedorvorkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van R. W A Y G O O D & Co Ltd Londen. L I P T E N 

BECKER &6UUÜIH6H. 
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 E K M E E T -
• H ANDERE 

I H S T B U M E N T E Ï V , 

VOOt INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, sssn. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l schillen. 
W E E G W E R K T U I G E N 

BURGEHEESTER EN W E T H O U 
DERS van W.ee\t*ravt1en vragen 
VOO' de uitrnering vnn grond- en straat
werk een b e k w a a m b o n w k a n d l g 
O P Z I C H T E B , goed bekend met 
opmeten, waterpassen, teekenen enz. 

Salaris f 100 per maand. 
Brieven franco vóór 7 Maart e. k. 

Assurantie Maatschappij 

^ . J r a n i l 
NEDERLANDEN 

sehasW 

D « i l U L f U U U a i O V l J l l van 184». 
's- G R A V E N H A G E , Hertttptein, 

hoek Prinsestraat — Z U T P H E N 
AMSTERDAM, Sophiaplein - ROT
TERDAM, Zuidblaak 50 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A t i E P K E N I Ë N . 

Gebr. £. & H. MEURS, 
in nils Hardeteenen en Warmer-
werken, Grafmonumenten en G r a f . 
•erken. 

Woonplaat!: Rustenburger,traat 30. 
Werkplaats: A'<<i>«-j/r<7<i/45.N.-AMSTEL. 

Photo-Zincografisch 
ATELIER 

van RAITWTRDT * V A M B K X H E L 
•arphat lpark 84, Telefoon No- l M f 
AMSTERDAM. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32 S" J A A R G A N G , N ° . I O . Z A T E R D A G , 6 Maart 1897. 

RKIIAI: 11 .IK : Jfj W. VAN(ilvNDTJ,Gz. Adre 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.^, voor België, 

bij vooruitbetaling / 6 . 5 0 . voor de overige landen der Postunie, met 
inbegrip van Ncderlandsch-lndicen'Transvaal,'bij vooruitbetaling / 7 .50. 

Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 's- Gr af en Aagt. 
Advertentiün van 1 tut 6 regels f 1 , 3 0 , het bewijsaammer daaronder 

begrepen; voor elke regel nicer / ' 0 . 2 0 . (Iroote letters worden berekend naar 
plaatsruimte Afzonderlijke nummers met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat / 0.15. 

D E A M S T E R D A M S C H E B O U W V E R O R D E N I N G . 
Het gesprokene in de vergadering, verleden week 

door de Vereeniging Antsteh Jiouzokritig tc Amsterdam 
belegd ter behandeling Van bovenstaand onderwerp, 
verdient in wijden kring de belangstelling van allen, 
die op de een of andere wijze bij bouwen betrokken zijn. 

Want al was het alleen de Amsterdamsche verorde
ning, die stóf tot de besprekingen leverde, ook in 
andere gemeenten zal men met de gemaakte opmer
kingen zijn voordeel kunnen doen. 

De inleider, Mr. H . Verkouteren, advocaat en 
procureur te Amsterdam, bleek iemand te zijn, die 
het onderwerp zeer goed machtig was. Hij begon 
met een kort begrip te geven van de politieverorde
ning oj) bouwen en sloopen. Daar de grondwet en ook 
andere rijkswetten geen algemeen geldende bepalingen 
bevatten, zoo is het de taak der gemeenteraden ten 
deze de verordeningen te maken , die noodig zijn in 
het algemeen belang, dat door de eigenaars, die na
tuurlijk alleen aan hun eigen belangen denken, al 
gauw geheel veronachtzaamd zou worden. Onbillijk 
of onrechtvaardig is liet daarom niet, dat de eigenaars 
in het genot hunner bezittingen worden beperkt, mits 
die beperking blijve binnen de grenzen, door de bil
lijkheid gesteld. En nu was de inleider van meening 
dat, althans te Amsterdam, overschrijding van die 
grenzen, zoo door de verordening zelve als vooral 
door de wijze van toepassing, maar al te dikwijls 
geschiedde. 

In de eerste plaats stond de spreker stil bij de 
bepalingen betrekkelijk de hoogte van gebouwen. 
De noodzakelijkheid daarvan werd door hem niet be
streden, maar hij was van oordeel dat de bepalingen, 
welke de hoogte van de perceelen , ook in de oude 
stad, afhankelijk stellen van de breedte der straten, 
alleen wanneer zij zeer humaan werden toegepast, 
zouden kunnen blijven bestaan. Een toepassing, zooals 

in de Kalverstraat geschied is, waar men de eigenaars 
van betrekkelijk lage perceelen genoodzaakt heeft, 
bij verbouwing eu verhooging hunner huizen, de 
bovenste verdieping te doen terugspringen, achtte 
de spreker letterknechterij. Ook wij hebben indertijd 
op cle noodelooze plagerij, die de bezitters dezer 
huizen hebben ondergaan, gewezen. Het is te hopen 
dat, nu de heer Treub, onder wiens bewind deze 
wetsuitlegging plaatsvond, is vervangen, een andere 
opvatting moge heerschen. 

Voortgaande kwam Mr. Verkouteren aan het verbod 
van afsluiting, dat steeds geschiedt wanneer iemand, 
die bouwt, gedwongen is zijn gevel terug te zetten. 
Het stuk grond vóór dien gevel mag dan, naar de te 
Amsterdam heerschende opvatting, niet van den open
baren weg worden afgesloten. In zulke gevallen mogen, 
naar sprekers oordeel, 15 en W . alleen bepalen hoe
de afsluiting zal geschieden. Wordt echter een verbod 
uitgevaardigd, dan is dit in strijd met de wet, die 
alleen bepalingen in het openbaar belang toelaat. En 
dit openbaar belang bestaat in gevallen als dit niet; 
wel is het soms noodzakelijk en gewenscht, dat de 
gemeente het onbebouwde stuk grond bij den open
baren weg aantrekt, doch dan moet zij den eigenaar 
schadeloos stellen. Verbod van afsluiting is slechts 
een slinksche wijze om, zonder offer uit de gemeen
tekas, toch voor de gemeente den gewenschten grond 
te verkrijgen. 

Ook voor de bepaling in de verordening, die be
bouwen van grooter diepte dan *lt van het terrein 
verbiedt, is een zeer milde toepassing noodzakelijk. 
Hier dient ieder geval op zich zelf en in verband met 
den toestand van de omgeving beoordeeld te worden, 
opdat den eigenaars geen noodelooze lasten worden 
opgelegd. 

De gemeente behoort zeker te zorgen voor de veilig
heid van hen, die zich op den openbaren weg be-
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wegen. Daarom is het goed, dat de kelderingangen 
in dien weg verboden zijn. Evenwel is het sprekers 
meening, en wij kunnen ons daarmede volkomen 
vereenigen, dat de gemeente te ver gaat door nu 
ook kelderingangen binnen de gevels, en dus voor de 
voorbijgangers in het minst niet gevaarlijk, te ver 
bieden. 

Vervolgens kwam spreker aan het verbod om op 
terreinen, gelegen achter andere huizen, dus niet aan 
den openbaren weg, te mogen bouwen. Hij wees 
erop dat de gemeente zelve in den laatsten tijd her 
haalde malen dit verbod heeft overtreden, door op 
terreinen, niet aan den openbaren weg gelegen, scholen 
te doen bouwen. E n nu van stadswege dit voorbeeld 
is gegeven, schijnt ons de opmerking van den heer 
Verkouteren zeer juist, dat het bouwen op achterter 
reinen, mits onder bepalingen ten opzichte van veilig
heid, gezondheid enz., overal gerust zou kunnen worden 
toegestaan. Is de toegang voor politie en brand' 
weer verzekerd, dan kan tegen een dergelijke wijze 
van bebouwing al heel weinig bezwaar bestaan, zooals 
de gemeente dan ook door haar eigen bebouwingen 
heeft erkend. 

Zeer gegrond was de grief, dat de gemeente, bij 
het aangeven van het peil. waarop gebouwd moet 
worden, soms weinig met de toekomstige toestanden 
rekening houdt. Om de bezwaren daaruit voortvloeiende, 
te ontgaan, zou de gemeente dan ook tegenwoordig, 
naar de spreker verzekerde, het niveau maar niet 
meer door hare ambtenaren doen aangeven. E n in 
derdaad, als dit het geval is, dan ontstaat er voor 
de bouwende ingezetenen „rechtsonzekerheid." Want 
nu kan het geschieden, dat wie op een zeker niveau 
gebouwd heeft, door latere ophoogingen zijn huis in 
de diepte ziet komen. Zijn eigendom ondergaat dan 
een belangrijke waardevermindering; de gemeente be
kommert zich daarom echter niet, en zij is niet ver 
plicht om eenige schadevergoeding te geven. 

Wij hebben in een artikel, dat verleden jaar in 
ons bb.d voorkwam, de zwakke positie, die in rechten 
door de gemeenten als bewaaksters van hare bouwende 
ingezetenen wordt ingenomen, uitvoerig aangetoond 
Daarom doet het ons genoegen, dat ook de rechts
geleerde , in Amstels Boinokring aan het woord, zich 
aan onze zijde schaart. 

De bouwvergunningen, zooals die in sommige ge
meenten van ons vaderland bestaan, zijn onwettig. 
Niemand heeft vergunning tot bouwen noodig. Daarom 
kunnen de gemeentebesturen wel zekere regelen stellen, 
waaraan wie bouwen wil zich moet onderwerpen; ook 
kunnen zij verlangen, dat hun van te voren wordt 
getoond, wat men maken zal, opdat zij dit aan de 
verordeningen kunnen toetsen. 

In vele gemeenten is dan ook de bouwvergunning 
als zoodanig niet bekend. Het gemeentebestuur geeft 
daar eenvoudig aan degenen, die hunne teekeningen 
inzenden, te kennen, of het al dan niet bezwaren 
heeft tegen den voorgenomen bouw. Bestaan er be
zwaren en worden die niet uit den weg geruimd, 
dan wordt het bouwen niet belet, doch zoodra er 
een overtreding der verordeningen valt tc consta-
teeren, wordt proces-verbaal opgemaakt en de uit
spraak van den kantonrechter uitgelokt. 

Te Amsterdam is langzamerhand een andere manier 
van doen inheemsen geworden, die niet wettig is, doch 
die, daar haast nooit iemand er zich tegen verzet, nog 
altijd blijft bestaan. 

Men eischt daar niet bouwen volgens de bepalingen 
der verordening, maar met vergunning en meent, door 
die vergunning (ofschoon onwettig) te geven of te | 

weigeren, een krachtig wapen te hebben om allerlei 
van hem, die bouwen wil, gedaan te krijgen. Zelfs 
dreigt men hem, die bouwt zonder vergunning, met 
afbraak van het gebouwde, ook al zou overigens aan 
al de bepalingen, van gemeentewege gemaakt, voldaan 
wezen. Wij hebben vroeger reeds aangetoond, dat dit 
niets dan een dreigement is, waaraan zoo gemakkelijk 
geen gevolg zal worden gegeven, omdat de gemeente, 
dus optredende, het recht niet aan hare zijde zou heb
ben. De gemeente speculeert hier dus op de vrees, die 
haar vergunnings- en afbrekingsboeman den bouwen
den zal inboezemen. En toch, ook hier is het: 

„ Wie aan zulk een man gelooft, 
Is van zijn verstand beroofd". 

Wanneer de bouwenden nooit zeggen: „laat hij komen 
als hij kan", dan is dit omdat zij zich liever in hun 
rechten laten verkorten dan last en moeite te onder
vinden. 

Het is maar al te waar, dat de gemeente Amster
dam , zooals Mr. Verkouteren zeide, financiëele en 
politiebelangen door elkaar haalt. Zoo komt zij in de 
verleiding om de bouwvergunningen te gebruiken als 
een middel om van bouwenden voorwaarden te be
dingen , die met de bepalingen der verordening niets 
te maken hebben. Iemand heeft b.v. een klein stukje 
grond, dat de gemeente noodig heeft; welnu, men 
weigert hem zoolang zijn bouwvergunning, totdat hij 
dit stukje aan de gemeente heeft geschonken. 

E n toch, zooals de spreker zeide, de bouwvergun
ning is geen gunst, zij mag niet geweigerd worden, 
wanneer de bouw niet in strijd is met de verordening. 
Wordt zij geweigerd op financiëele gronden, dan tracht 
men een verkapte, dus onwettige belasting te heffen. 
Wel is het goed, dat de gemeente let op haar be
langen, doch die mogen slechts behartigd worden 
binnen de grenzen van het recht. 

Als middelen, om aan de bestaande misstanden een 
einde te maken, noemde spreker I °. een request aan 
den Gemeenteraad om herstel van grieven; 2° . een 
onteigeningswet, anders ingericht dan de bestaande; 

°. de erkenning van het recht op schadevergoeding 
bij al te groote beperking van den eigendom; 4 0 . 
administratieve rechtspraak ook in zake bouwpolitie. 

Eer wij tot de bespreking van het debat, dat op 
de belangrijke rede van Mr. Verkouteren volgde, 
overgaan, eerst een enkel woord omtrent de door 
hem aangeprezen middelen. Onzes inziens zullen zij 
niet afdoende blijken; wij blijven bij ons denkbeeld 
van verleden jaar, dat ook de instemming van den 
heer Tellegen te Arnhem verwierf; het is noodzake
lijk, dat niet meer de gemeenten, maar het Rijk 
de handhaving der bouwpolitie op zich neemt, op
dat overal met dezelfde maat gemeten worde. Een 
rijkswet kan zeer goed rekening houden met de 
plaatselijke toestanden; zijn afzonderlijk daartoe aan
gestelde ambtenaren in iedere gemeente met hare 
handhaving belast, dan kan er vanzelf van het door-
eenhalen van financiëele en politiebelangen zooals thans, 
geen sprake meer wezen. Wij zouden het zelfs niet 
betreuren, indien den gemeenteraden langzamerhand 
hun wetgevende arbeid, die nog een overblijfsel is 
van den tijd der republiek, geheel ontnomen werd. 
De politieverordeningen, naar bepaalde wettelijke re
gelen van Rijkswege vastgesteld, zouden zeker beter 
zijn dan die, welke thans door de gemeenteraden, 
dikwijls geheel uit onbevoegden bestaande, worden 
samengeflanst. 

De eerste spreker, die aan het debat deelnam, 
was Mr. Goseling. Ook deze rechtsgeleerde achtte 
het geven van bouwvergunningen door de gemeente 
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onwettig. Zijn hoofdbezwaar gold echter niet deze 
vergunningen, waarin hij niets dan een questie van 
vorm zag, doch de wijze, waarop de verordening op 
het oogenblik wordt toegepast. 

Dc Vergadering gaf door een krachtig applaus hare 
instemming met deze zienswijze te kennen. Daarop 
vervolgde de spreker, dat zij die de verordening toe
passen, er te veel willen uithalen, zoodat het parti
culiere belang al te zeer wijken moet voor het ge
meentebelang, dat niet altijd met het openbaar belang 
gelijkluidend is. De wethouders, belast met de open
bare werken, moesten zich losmaken van het denkbeeld, 
dat het allereerst hun taak is, voor het financieel 
belang der gemeente te strijden. Zij hebben alleen 
de verordening te handhaven; in die verordening zou 
dienen te worden opgenomen, dat binnen een korten 
termijn B. en W . aan wie bouwen wil, behooren ken
nis te geven of zij tegen den voorgenomen bouw al 
dan niet bezwaren hebben. 

Mr. Verkouteren repliceerde. Hij ontkende uitdruk
kelijk een recht van B. en W . om zelf of van hunnent
wege te beslissen, of de verordeningen al dan niet 
door wie bouwt worden nageleefd. Die beslissing was 
aan den kantonrechter; het gemeentebestuur mag geen 
rechter wezen in eigen zaak. Hij herhaalde nog eens, 
dat B. en W . van Amsterdam daarom zoo aan de 
vergunningen (ofschoon onwettig) hechten, omdat zij 
daardoor allerlei eischen buiten de verordening om 
kunnen stellen. Spreker meende ten slotte, dat het 
wenschelijk zou zijn, indien bij een herziening der 
gemeentewet, alle politiemacht aan de gemeentebe
sturen onttrokken werd. Hij schaarde zich .laardoor 
aan onze zijde; de vroeger door hem aangeprezen 
middelen om verbetering te krijgen, moeten dus zeker 
als iets voorloopigs, in afwachting van een radicale 
verbetering worden beschouwd. 

Een oud-wethouder van P. W. , de heer Serrurier, 
waagde nu een zwakke poging om de handelwijze, in 
den laatsten tijd door het Amsterdamsen gemeente
bestuur gevolgd, te verdedigen. Hij slaagde er echter 
niet in het betoog der beide rechtsgeleerden te ont
zenuwen. 

Het is te hopen dat, als de bepalingen op het 
bouwen en sloopen eerstdaags misschien eens herzien 
worden, de Gemeenteraad met het nu gehoorde zijn 
voordeel doe. 

H E T R I J K S M U S E U M T E A M S T E R D A M . 
Het geval-Hredius, welke overigens ook de afloop 

daarvan zij, heeft, door de beantwoording welke de 
Minister van de tot hem gerichte interpellatie gaf, 
althans dit resultaat gehad, dat men ook het een en 
ander over het Rijksmuseum te hooren kreeg. 

De Minister toch deelde mede, dat noch de heer 
Bredius, noch de heer Hofstede de Groot voor een 
betrekking als deskundig beheerder der schilderijen 
van dat museum in aanmerking konden komen, omdat 
zij wijzigingen in het gebouw verlangden, waardoor 
dit zijn karakter als monument zou verliezen. 

Ongeveer een jaar geleden, toen wij de pracht
uitgave , aan het Rijksmuseum te Amsterdam gewijd, 
bespraken, waarvan vooral de tekst, door den heer 
De Stuers daaraan toegevoegd, ons merkwaardig 
scheen, hebben wij er reeds op gewezen, hoe de 
regeering, ten deze in den referendaris belichaamd, 
in het gebouw meer een monument van bouwkunst 
dan een museum ziet. 

Wij zeiden toen o. a.: „Over de verlichting, voor 
een museum toch in dc eerste plaats een hoofdver-
eischte, zwijgt de heer De Stuers. In zijn systeem 

moet alles 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 nationaal monument, zich 
uitende in de keuze der matciialen, dei vormen en 
de' decoratieve motieven. Daar zullen er nu en later 
velen zijn, die hem dit alles cadeau gegeven zouden 
hebben, als het gebouw maar voldaan had aan den 
eisch, dat hetgeen de Ncdcrlandsche kunst in hare 
schitterendste petioden had voortgebracht behoorlijk 
kon gezien en genoten worden. De saus heeft het 
gerecht bedorven. De heer De Stuers schijnt echter 
te meenen, dat men niet naar het Museum gaat 
om de kunst van het voorgeslacht te zien. Volgens 
hem is het gebouw in de eerste plaats een stich
ting, welke bijzonder de aandacht verdient van hem, 
die de herleving en ontwikkeling der ige-ccuzusche 
Xederlandsche architectuur wenscht na tc gaan, een 
gebouw dat een bron van vruchtbare studie is voor 
wie zich op de beoefening der bouwkunst en der 
decoratieve kunsten toelegt. Niet de kern, maar het 
omhulsel is dus de hoofdzaak." 

Het gesprokene door den Minister bewijst, dat hij 
de inzichten van zijn referendaris volkomen deelt, en 
dat hij liever bekwame mannen, die de i/e-eeuwsche 
schilders in eere willen herstellen, van het Museum 
verwijderd houdt, dan dat hij aan de „stichting" van 
den heer Cuypers ook maar het minste zou doen 
veranderen. 

De heer Cuypers wordt in Mei zeventig jaar, en 
men wil hem dan een grootsche hulde brengen. Wij 
juichen dit ten zeerste toe, en ofschoon de psalmist 
als des menschen leeftijd „zevent ig , of als het veel 
is tachtig" jaar noemt, zoo zagen wij gaarne de dagen 
van den heer Cuypers tot ver over dezen termijn 
verlengd. 

Doch, als hij de hulde in ontvangst heeft genomen , 
dan erkenne hij, dat zijn hoofdwerk, het Rijks
museum te Amsterdam zoo min als eenig ander 
menschenwerk, volmaakt is; zijner beminnelijke be
scheidenheid zal die erkenning zeker niet moeilijk 
vallen. Hij bestede de jaren, die hem nog resten, 
aan het overwegen, aan het uitvoeren van die ver
anderingen, welke noodzakelijk zijn om het gebouw 
aan zijn bestemming als museum te doen beantwoorden. 

Niemand beter dan de bouwmeester zelf kan zeker 
die veranderingen tot stand brengen. Onttrekt hij zich 
aan die taak, dan staat het te vreezen, dat in latere 
jaren anderen die zullen volbrengen en dat zij daarbij 
niet de piëteit in acht nemen, die wel wenschelijk 
zou zijn. 

P A R I J S C H K T E N T O O N S T E L L I N G V A N 1900. 

In ons nummer van 8 Augustus des vorigen jaars 
hebben wij het een en ander medegedeeld omtrent 
den uitslag van de prijsvraag voor de musea voor 
moderne kunst, die aan de nieuwe avenue tegenover 
het Hotel des Invalides zullen komen, en die het 
Palais de 1'Industrie, met welks afbraak spoedig be
gonnen wordt, zullen vervangen. 

Wij gaven toen als onze meening te kennen dat 
de teekeningen, op deze prijsvraag ingezonden, en 
allen zonder onderscheid in den geest der „ E c o l e 
des Beaux Arts", ons geen hoogen dunk gaven van 
het peil, waarop de hedendaagsche Fransche archi
tectuur staat. 

Thans zijn de ontwerpen gepubliceerd, waarnaar 
de uitvoering zal plaats hebben. Zij zijn nog aca
demischer dan de bekroonde. Colonnades, zuiver vol
gens Vignola, hoek- en middenpartijen a la Blondel, 
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iedaar alles wat men ziet. Van vinding geen spoor; 
wat niet in het kader der klassieke kunst paste werd, 
alleen daarom reeds, verworpen. 

Sommige gebouwen, in 1889 op het Champ de 
Mars gesticht, in het bijzonder de beide kunstpaleizen , 
schenen ons een aanduiding, dat de Fransche bouw
meesters langzamerhand van de sempiterneele klas
sieken genoeg begonnen te krijgen en dat zij nieuwe 
paden wilden gaan bewandelen. Doch wij hebben ons 
bedrogen; de Ecole is nog altijd oppermachtig en, 
moge zij ook al toen tijdelijk haar invloed hebben 
zien verminderen, zij heeft haar schade weer inge
haald. 

Eigenaardig is het te vernemen, dat het project 
dat uitgevoerd zal worden, bewerkt is door de win
ners van den eersten, tweeden en derden prijs, doch 
onder directie van den heer Girault, die met den 
vierden prijs bekroond is. Een dergelijke regeling zou 
zeker bij ons te lande algemeen afgekeurd worden, 
doch te Parijs heeft niemand er iets op aan te merken. 

De beide paleizen, met hunne glazen overkappin
gen, geven geheel den indruk van reusachtige oranje-
riën of palmenkassen uit de vorige eeuw. Of dit 
karakter wel het juiste is, mag met grond betwijfeld 
worden. 

Het is te hopen dat de andere tentoonstellings
gebouwen gelukkiger zullen uitvallen. 

P R I J S V R A G E N 
D E FRIESCHE B O U W K K I X C ; TE LEEUWARDEN. 

In het voorgaande jaar werden door bovengenoemde 
vereeniging drie prijsvragen uitgeschreven, waarvan 
sprake is in de vergaderingen van 2 2 October 1896 
en den 19 November d. a. v., op bladz. 354 en 378 
van Dc Opmerker besproken. 

Op de eerste vraag: de b e b o u w i n g v a n e e n 
t e r r e i n met b u r g e r w o n i n g e n , zijn drie ant
woorden ingekomen onder de volgende motto's: 

1. Teekenhaak en driehoek (geteekendj. 
2. Studie. 
3. Fryslan. 
Op de tweede vraag voor een p la f o n d b esc hi 1-

d e r i n g is slechts één antwoord ontvangen met het 
motto „Vooru i t !" 

Voor de stoffeering van een gekoppeld lichtkozijn, 
zijnde de derde prijsvraag, werd geen enkel ant
woord ontvangen. 

T R A M W E G E N . 
De Anglo-Dutch Gas-Traction Syndicate heeft zich 

met een schrijven tot den Haagschen gemeen
teraad gewend om de voordeden van gaskracht als 
tractiemiddel voor trams in het licht te stellen. Dit 
adres is van den volgenden inhojd: 

Aan dc Edel Achtbare Jfeeren /.eden van den 
Gemeenteraad te V Gravcnhage. 

Geven met vcrschuldigden eerbied te kennen do -Anglo-Duteh 
Gas-Traction Syndicate", gevestigd te Amsterdam, Doelenstraat, 
dat zy zich verplicht gevoelt, het navolgende onder uwe aandacht 
te bréngen, nuar aanleiding van het artikel over (iasmotor-
trams voorkomende in het Tramrapport van de heeren Lindo 
c. s„ duur baars inziens dit artikel cene onjuisto voorstelling 
geeft van de gasmotortrams, zooals zy tegenwoordig in Engeland 
gemaakt worden, 

Zij| wenscht er hier niet op te wyzen, dat de vele bezwaren 
tegen eene electrische tram met hovengrondsche leiding by do 
gasmotortrams niet bestaan, doch wil alleen weerleggen de be
wering van de heeren Lindo c. s. als zouden gusmotortrams 
minder geschikt voor grooto steden zijn. 

De heeren buseeren hunne conclusion voornamelijk op de ge
breken, welke zy bij de oud-model wagens opgemerkt hehbon, 
ofschoon zij in een paar regels constateereu dat men te Blackpool 
deze bezwaren overwonnen heeft; over gnB als trekkracht sprekende, 

schynen zy steeds dc oud-model wagens van Dessau voor oogen 
tc hebben. 

Dc hoofdbezwaren welke men in dit rapport togen dc gasmotor
trams aanvoert, blijken do volgende te zyn: 

1. Schudden vun wagens bij stilstand cn geraas godurondo het 
loopen. 

2. Ouaungename reuk in wagens. 
3. Gebrek aan vermogen om afwissclondo weerstanden te over

winnen, 
4. Zorgvuldig onderhoud. 
Omtrent deze bezwaren zy het volgende opgemerkt: 
1. Schudden vun den wagen hy stilstand en geraas gedurende het 

loopen. 
Dit schudden was wel degcljjk een bezwaar by do vroegere 

gasmotorwngone, doch Bproot alleen hieruit voort, dat de motor 
uiot gebalanceerd was. lie in Engeland gebouwde wagcnB hebben 
echter allen gebalanceerde motoren, zoodat, zooals de heeren zelf 
zeggen, „het schudden gedurende den stilstand van den wagen 
is flier geheel verdwenen". 

Verder staat in het rapport, „dat, nadat do wagons oenigen 
tyd in exploitatie zjjn, do gebreken, zoouls onrustige gang, 
geraas en ouaungename reuk, zich wederom moer ot minder 
sterk zullen voordoen, ondanks hot meest zorgvuldige toezicht". 
Dit is couo voorspelliog, die echter allen grond van rodeneoren 
mist. 

Is een motor eenmaal gebalanceerd, dan blijft bij gebalanceerd, 
en het gebruik vsn den motor zal hierin dan ook geene ver-
underiug tewcegbrengon. 

Wnt 1111 bet geraas betreft, dit is wel degolük onafhankelijk 
van de afwerking van de onderdeden en komt ook te Blackpool 
riet voor. Dat het geraas zich mettertijd weer zal voordoen, is 
onjuist, want hot is een feit, dat men juist by nieuwe wagens 
eenig geraas opmerkt, hetwelk echter gaandeweg geheel ver
dwijnt uls do wageus eenigen tyd geloopen bobben en dc raderen 
beter iu elkaar passou. Dit is by alle raderwerken bet geval. 

Hier wordt uutuurljjk op den voorgrond gesteld, dat de con
structs van do onderdeden goed is; is dit niet het geval, dan 
zal men natuurlijk altijd geraas behouden en zou het zelfs in 
plaats van beter tc worden, met den tyd verergeren. 

•i. Ouaangenume reuk in wagens. 
Deze outstaat door een ongeregelden cn tydclyk overmatigen 

toevoer van olie in deu cylinder. Dit. is echter verholpen door 
„Holt's Potent Lubricator"! uitgedacht door den hoer Holt (Con
sulting Engineer of CroBslcyBros) om dit bezwaar te overwinnen. 
Iu dezen lubricator wordt do toevoer van olie gereguleerd door 
den toevoer van gas, zoodat de cylinder steeds genoog, maar 
nooit te veel olie krygt. 

Op blz 19 van het rapport staat: „do reuk in den wagen (is) 
nauwelijks merkbaar eu behalve op straat, alleen op het achterste 
platform te eoustuteeren." 

De Bluekpool-wugous zjjn van een imperiaal voorzien, zoodat 
do ufbluus ouder deu wagen plaats heeft, en mocht er al eenige 
reuk op het achterste platform tc coostateeren zyn, daar kunnen 
de passagiers geen lust vau hebben, daar zy of in den wagon of 
er bovenop zitten cn het niet veroorloofd is op het platform te staan. 

Stuun de passagiers echter wel op het platform en heeft men 
dus geen imperiaal, duu heeft de afblaas boven den wagen plaats 
cn kau dus niemand eenigen last veroorzaken. Wat de reuk in den 
wagen zelf betreft, door de heeren als „nauwelijks merkbaar" 
beschreven, dut is eono quuestie, die lastig uit tc maken is. De 
een beweert misschien wel wat te kunnen ruiken, terwyl de ander 
er niets vun ruikt. Zy moet echter opmerken, dat de commissie 
waarschijnlijk gedurende do wintermaanden en met gesloten ramen 
en deuren in do tram gezeten heeft. Onder die omstandigheden 
is het iu alle trams, welke de trekkracht ook zy, eenigszins 
benauwd. 

Van de zijden van bet publick zyn dan ook nimmer klachten 
omtrent reuk in de wagens bjj de Directie ingekomen. 

3". i i ebrok aan vermogen om afwisselende weerstanden te over
winnen. 

Dat deze bewering onjuist is, kan door feiten bewezen worden 
(zie bijlagen 1, II, 111). ' 

l i t dc eerste bijlage blijkt, dat de motorwagon no.5gemiddeld 
slecht» 3.57 p.k. gebruikt, terwyl zyn nominale kracht 7 en 
hoogste vermogen 10 P.k. is. 

In de bijlagen II en 111 blijkt, dat deze motorwagon van 7 P.k. 
iu staat is nog een volgeladen bywagen of goederenwagon mede 
te voeren. 

Deze proeven zyn genomen mot motorwagens van 7 P.k., zoo
dat men wel kau veronderstellen, dat motorwagens van 15 P.k. 
ruimschoots voor hunne taak berekend zullen zyn. Dat de gas
motortrams bochten van zeer kleine straal kunnen overwinnen 
en daarin zelfs van stilstand iu beweging gebracht kunnen worden, 
wordt te Bluckpool bewezen. 

Do spoorwydto vau de BlackpoolSt-Annelyu is normaal 1,135 
M . (waarachjjulyk ton govolge van een sckrjjffout is do spoor-
wy'dte iu het rapport als 1.00 M. aangegeven) eu er is oen bocht 
van 8 11. straal, (joduronde de proovun te Manchester genomen, 
wertl dc gasmotortram op eono helling van 18 op 1 met gemak 
van stilstand iu beweging gebracht. 

Do roden, dat de gasmotortram zoo gcmakkclyk in gang gebracht 
kau worden, bestaat hierin, dat gedurende den tydelyken stilstand 
van deu wagen de motor, zij het ook met verminderde snelheid 

blnft door loopen en men dus tot het in beweging brengen gebruik 
kan makon van hot momentum in het vliegwiel opgezameld. 

Hiorby komt nog dat men by een gasmotortram tweo wyzen 
van ovordraging hooft, zoodat eon gasmotortram met eon zwak
keren motor oven groote afwisselende weorstanden knn overwinnen 
als oone electrische tram mot eon veel Btorkeron motor. 

A I B men het nuttig ott'ect van arbeid vergoly'kt in do gevallen 
van een olectrischo on van eene gasmotortram, valt dit niet erg 
in het voordeel van oerBtgonoenido uit 

Hieronder volgt oon uittreksel van profossor Kennedy s voor
dracht, gehouden bjj gelegenheid van zyne benoeming tot president 
van de „Institution of Mcehunical Engineers." 

Percent Percent van het totaal. 
Nuttig effect van machine 

in centraal krachtstation 85,00 85,00 
Nuttig effect vaudryfwerk 94.00 79,91 

, „ , dynamo 90,00 71,91 
„ „ bovon-

grondsc.he geleiding 85,00 61.11 
Nattig effect van motor in 

den wagen 85,00 51,95 
Nuttig effect van overbren

ging op do wielen 75,00 38,96 
De arbeid, dio als trekkracht dienst doet is by electrische trams 

dus nog geen 39 pCt. van het totaal. 
In hot geval van gasmotortrams is de motor op deu wagen 

zelf en do kracht wordt meer diroct aangewend, zoodat men 
niet dat ernstige verlies heeft, hetwelk hy clootnsche trams 
hot goval is. Zorgvuldig genomen prooven to Manchester on Black
pool hebben bewezen dat 68 pCt van do I. P. K. als nuttige 
trekkracht op de wielen overgebracht wordon. 

4. Zorgvuldig onderhoud. 
In het rapport staat, dat de gasmotortrams zorgvuldig onder

houden moeten wordon. Hiertegen vult niets iu te brengen. Maar 
niet alloen do gttsinotortrains, ook ieder ander systeem moet 
zorgvuldig onderhouden worden; slechtB dan kan het zich in een 
voortdurend succeB verheugen. 

De Amsterdamsche Omnibus maatschappy, welko tot voorbeeld 
aan alle paardentrams kau dienon, heelt haar succes voor
namelijk te danken uan het zorgvuldige onderhoud. Dat eeu 
gastratnwagon moer onderhoud vereischt dan een olectrische 
tramwagen, is bogrypclyk, want iedere gasmotortram bezit eono 
onafhankelijke beweegkracht. Deze vergelijking is echter niet 
jniBt, want by oon olectrischo tram moet men ook in aanmerking 
nemen het onderhoud vun het ceutrualkrachtstation cn vooral 
dat van hot kabelnet. 

By oen gastractio-systeem kan mcu vry juist do kosten van 
onderhoud beramen; by eeu electriBch systeem komen onvoor
ziene uitgaven voor, dio met alle berokeniugen spotten. 

Het onderhoud van de gasmotortrams i» door do heeren 
wel eenigszins door eene donkereu bril gezien. Te Blackpool 
toch levort het onderhoud volstrekt geono Bezwaren op.olBChoon 
de wagens aldaar vaak 145 kilometer per dag atfoggen. 

Daar wordt het raderwerk dan ook uiot iederen derden dag, 
maar slechts 2 a 3 maal in do maand gesmoord. 

Daar het radorwork geheel afgoslotcn is eu er geen stol by kan 
komen, is dit voldoende. Dat do Blackpool wagens goed loopon, 
erkennen do heoren zelf. Als bewijs dat de Blackpool-St.-A.nno-
maatschappy tevredon is met do wagons, dient het feit dat zy 
16 groot modol-gasmotortrains erbij besteld heeft. Deze wagons 
hebben eeno snelheid van 9,4 Engelsche myl of 15 K M . per uur 
en hebben zitplaatsen voor vyftig personen. 

Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen, vermeent 
requestrauto, dat van do tweo heweogkrachten, gas en electriciteit, 
het gas, zeer ernstig by u in aanmerking zul komen voor invoering 
op het tramnet in uwe stad, ook met het oog op ia goedkoope 
exploitatie en dat het gas door uwe gemeento geleverd zal worden. 

't welk doonde enz. 
voor de Anglo-Dutch Gas- 'Jtaction Syndicale 

W. MKISCIIKE-SMITH. 

V E B E E N K i l N O TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag, 27 Februari 1897. 
Na opening der vergadering worden do notulen der vorige 

bijeenkomst gelezen eu goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, 
dat de Vereeniging tot bevorderiug dor Bouwkunst tc Leiden 
eenige exemplaren gezonden hoeft van het programma van do 
prysvraag voor „hot outworpen vuu oen centraul-tolefoonbureau 
in eeno grooto provinciostud" eu dat op de prysvraag dor Ver
eeniging slechtB twee antwoorden zyn ingekomen, die in het 
vorgadcrlokuul zyn tentoongeBteld on waaromtrent dc Jury in 
de volgende vergadering rapport zal uitbrengen. 

Do beantwoording dor vraag over den houtworm wordt nog
maals uitgesteld. Do vragenbus bovst do volgeude vragen: 

1». Het gebruik van tras wordt stoeds minder aauboyolen. Als 
men uu porti, cemout wenscht to gebruikeu, wclko zyn dun do 
goedkoopsto mengsels, die voor den gowonen burgerbouw vol
doende zyn on hoevool is dan het prijsverschil tusschen Bpecie 
van tras on cement, in golyko gevallen toogepast. 

2°. Wordt gevraagd de sluiting van cone buitendeur voor oene 
bovenwoning, welke niet de gobrekon hoeft, die do sluiting mot 
touw en kutrol aankleven. 

8U. Wordt verzocht eene duidelijke uiteenzetting ven het verschil 
tusschen proef -, halfproef - en gewono deursloten. 

Deze vragen zijn in handen gesteltl van do Commissie, die zich 
met do beantwoording belast heeft en in de volgcndo vergadering 
rapport wenscht uit to brengen. 

Do heer L. M. Moolenaar houdt vervolgens eeno zeer interes
sante en hooiende rede; spreker deelt het aandachtig auditorium 
het onderhoud inedo, dnt plaats vond bjj eene hernieuwde kennis
making met vijf oude bekenden: do Fantasie, den Godsdienst, 
de Kunst, dc Waarheid en do Schoonheid. Hiortusschen vlecht 
hy zijno beschouwingen over dc in onzen tyd gevolgd wordendo 
kunstrichtingen , terwyl hjj het verband tracht op te sporen , dat 
tusschen dezo richtingen cn do vroegere elementen in vak cn 
kunst bestaan moet. 

Dc Fantasie moeten wij huldigou en bljjven huldigen als oen 
van den hemel gegeven middel, om ons te dienen, wanneer onze 
krachten te kort schieten om tot dio almacht door te dringon, 
welke do Godsdienst, de Kunst, de Waarheid en dc Schoonheid 
omvat houdt. Maar nog meer moeten wij do tegenover do Fantasio 
geplaatste werkelijkheid huldigen, die ons de vier oude bekenden 
lcort kennen. 

De kuust in den zin, gelijk zij kan aangeduid worden door 
datgene, waaraan do zaken en voorwerpen in de natuur, en soms 
ook in het dagclyksch leven, hunne aantrekkelijkheid, hunne 
bekoorlijkheid en vooral hunne uitstralende, reine geestkracht 
ontleencn, is den spreker het meest lief. Naar aanleiding van het 
scheppingsverhaal stelt hij in het licht, dat de aanschouwing van 
het voortdurend werkzame cn vruchtbare van het ondoorgrondelijke 
verhevono van het geschapeno den zin voor godsdienstvereering 
heeft opgewokt, terwijl het evenredige en harmonische van dc 
wonderbaarlijke eenheid en verscheidenheid van het geschapene 
'B menschen kunstzin in 't loven heeft geroepen, om tot de con
clusie te komen, dat Oodsdioost cn Kunst nagenoeg gelijktijdig 
aan den meuschelyken geest kenbaar zyn geworden. Als een 
gouden draad loopon zy dun ook door het weefsel der geschiedenis 
van allo volken. De kunstwerken, de dragers der godsdienstige 
denkbeelden, acht men goed gonoeg om ze in den togenwoordigen 
tijd onder alle omstaudighoden na te volgen, indien ze maar 
pasklaar kunnen gemaakt worden in de richting, waarin men 
geleerd hoeft en gewoon is te denken. Men handelt hierby een
zijdig, omdat men ze uitsluitend beoordeelt naar hun uiterlijk 
vertoon en goouo rekenieg houdt met den godsdienstvorm, die 
ze deed ontstaan. 

Druk is mou in onzen tyd in de weer om naar een nieuwen 
kunststijl te zoeken op het gebied dor Bouwkunst. Eigenuardig is 
het, dat de beweging daarvoor niet uitgaat van tempelbouweodo 
bouwmeesters, muur van meubelfabrikanten, reclame-prenten-
teekenaars en van leveusvcrzekcriogskaBtoelen bouweude archi
tecten. 

Do geachte spreker treedt nader in eene breede beschouwing 
over Waarheid en schoonheid. In bijzonderheden gaat hy na in 
hoeverre deze begrippen meer of minder juist zijn, welke plaats 
zjj ten opzichte van elkaar behooren iu te neuiou eu komt tot 
de slotsom. dat men over 't algemeen de beteekenis van het 
woord „Waarheid" beter verstaat dan die van „Schoonheid'. 
Beide zoo veel mogelyk tegelyk to betrachten, zy do leuze. 

De Schoonheid wordt niot betracht door don bouwmeester, die 
de zoogenaamde redegevende kunst zoo opvat, dat hij alle hooge 
eu la"C constructiove waarhedon in het gezicht brengt. 

De" op zich zelve altijd constructief juiste balk b. v. is in do 
moesto gevallen, waariu hjj door de arciiitecton wordt toegepast, 
voor de kunst een onding, omdat hij een product is van enkel 
waarheidszin. 

De mcening, dat het meest boroikbare, volkomene, d. i . do 
schoonheid van bouwkunstige vormen, niet ovenals hunne stabili
teit, langs matbematischen weg behoort gezocht te wordon, is 
no" algemeen. Dat komt, omdat er steeds gclecraard wordt, dat 
met de soms veelzeggende, maar zolden iets bepalende theorieën 
inderdaad eene houwkunst mogelyk is. De heelo wereld wordt 
rondgereisd en waartoe dat leidt, deelt A . C. Loffelfe ons iu het 
ïXiemos v. d. Dag moe. Er heerscht eono volslagen verwarring 
van denkbeelden over bouwkunst. Do raad van hovongenoemden 
hoer om hot beste van do oudo bouwwerken na te maken, knn 
ook spreker niet beamen. Veertig, vyftig jaren lang is er ver-
sieren gecommandeerd: renaissance cn nog eens renaissance' 
Daarom is hot niet to verwonderen, dat de hoer L . van do wys 
raakt. Do hoer Moolenaar eindigt zyne rede door to wyzen op 
de twoe machtige vijanden, dio zyno vier oude bekenden moeten 
bekampen, nl. de Leugen — de Satan van den Godsdienst — cn 
de Mode — de Satan der Kunst. (•) 

Dc boer Hookzoma sprak oen welverdiend woord van dank tot 
don geachton spreker. 

Do hoer J . B. Jager stelde do Vorgodering in dc gdcgenheitl 
cene collectie fraai afgewerkte steenen van den fabrikant Van 
de Loo to bezichtigen. Gauruo is hjj boroid hieromtrent inlich
tingen to verschaffen, om de algemeene bekendheid van dezo 
steenen te bevorderen. 

t*i Binnen kort hopen wij dc lezing van den heer M . in baar 
geheel op te nemen. 

http://Blackpool-St.-A.nno-
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FBIESCHK BOUWKRING TE L E E U W A R D E N . 

Vergadering tan Donderdag 25 Februari 1897. 
De Voorzitter, de heer W. C. de Groot, deelde mede dat een 

der leden door vertrek en een door overlijden aan de vereeniging 
wan ontvallen. 

Dc bezichtiging van dc reclame-biljetten der Dordtsche ten
toonstelling kon niet plaats hebben, daar do teekeningen nog 
niet waren ontvangen. 

Als spreker trad op de heer G. J . van Thionon, inspecteur van 
den arbeid in dc Ce inspectie, to Groningen, die tot onderwerp 
had gekozen: ,,Ongevallen in de bouwbedrijven." 

Volgens het treilend gezegde van den Franschon ingenieur 
prof. Chcysson is do fabrieks- en hundwerksnyverkeid eon slag
veld, waarop voortdurend talrijke otters vallen. Evenals de oorlog 
ondenkbaar is zonder verminking en dood, is ook do uitoefening 
van eiken tak van nijverheid onafscheidbaar verbonden niet nien-
schenoffers. Do talrijke uitvindingen gaan gepaard met toe
nemende gevaren voor leven en gezondheid der arbeiders. De 
nijverheid is een slagveld waarop, behalve talrijke ongedekte en 
zichtbaro vijanden, nog veel meer verscholen, onzichtbare, on
vatbare, ja , ook onoverwinnelijke tegenstanders voorhanden zjjn. 
De strijd daartegen vereischt oeno voortdurende onvermoeide 
waakzaamheid en ccne welberekende, verstandige tactiek. Onder 
ongelukken, zooals hier worden bedoeld, verstaat spreker „de 
plotselinge lichamelijk letsel veroorzakende en door den go-
trofl'cne niet gewenschte inwerking van oen buiten hem liggende 
daadzaak op een mensch" Zijn nu dergelijke ongelukken talrijk't 
Dc beste opgaven daaromtrent levert ons Duitschland. 

Voor Nederland werden over de jaren 1892, '93 en '94 te 
zamen 7415 ongelukken aangegeven, waaronder alleen in de 
bouwbedrijven, door het vallen van steigers, ladders, loopplanken 
enz., 595 gevallen, en in het geheel, niet andero oorzaken, 1109. 

Verschillende maatregelen tor bestrijding van ongelukken ter 
plaatse van den arbeid kunnen worden genomen, hetzij door 
stoffelijke inrichtingen of toestellen, hetzij door voorschriften, 
welke moeten worden opgevolgd; hiervan werdou door spreker 
eenige voorbeelden door teekening verduidelijkt. 

In de pauze beval de heer Van Thicncn tor kennisneming aan 
een Duitsch werk, getiteld: „Sammluug von Verrichtuogon und 
Apparaten zur Verhiitung von Unfiillcn an Maschiuen", to Herlijn 
bij den boekhandelaar Julius Springer voor 12 mark verkrijgbaar. 

Hij het hervatten der voordracht bepaalde de heer van Thionon 
zich tot de ongevallen, bij de bouwvakken voorkomende, in het 
bijzonder hjj het maken van steigors. lu het Museum van voor
werpen ter voorkoming van ongelukken te Amsterdam heeft men 
een steiger gemaakt, waarbij alles is toegepast, wat men noodig 
achtte voor cen vertrouwbaren steiger, lu plaats van touwen ter 
verbinding van kortelinseu met do jutters, toonde spreker eenige 
ijzeren beugels en kettingen, welke men voor dat doel kan ge
bruiken. Maar al deze voorzorgen zijn niet voldoende; er is nauw
keurig en voortdurend toezicht noodig, want de gewoonte maakt 
deu werkman zorgeloos. Overmatige arbeid zoowel als nacht
arbeid keurt spreker af, daar deze den werkman ontzenuwen. 
Maar, daar er wel altijd ongelukken zullen voorkomen, zou bet 
goed zijn. dat op elk werk of iu elke fabriek een verbandkist 
aanwezi" ware, ten einde, by eveutueelo ongevallen, dadelijk een 
eerste hulp kan worden verleend Misschien zal mou ook hier-
te-landc Duitschland moeten navolgen, waar de berocpon iu vor-
Hchillende klassen van verzekering worden verdeeld, naarmate er 
meer of minder gevaar bij is. Hoe meer voorzorgen men neemt, 
deB te minder gevaar en bijgevolg ook minder verzekeringB-prcinio. 
Hieruit volgt dat iodcr, om geldelijk voordcel, zooveel mogelyk 
voorzorgen tracht aan te brengen, daar verzekering verplichtend is. 

Spreker eindigde zijno belangwekkende lezmg met den wensch, 
dat allen, die min of meer met de practijk in aanraking komen, 
zich opgewekt mochten gevoelen om iu de gegeven richting mede 
te werken. 

De Voorzitter was voorzeker de tolk van de geheele vergade 
ring, toen hij den heer Van Thicncn hnrteljjken dank voor het 
gesprokene betuigde. Op duidelijke en aangename wyze had 
spreker zjjne lezing volbracht Hij beval do Vereeniging ten zeerste 
bjj hein aan voor meer dergelyke bijdragen. 

In do vragonbus werd de volgende vraag gevonden: „Wat is 
oorzaak van het verbrokkelen der trottoir-bestratingen op Wir-
dumerdijk en NieuweatadP De heer K. Tolenga nam op zich 
deze vraag te beantwoorden. 

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 

/ 'ttgadering van Dinsdag 25 lebruari 1897. 
In ipialiteit van nieuw verkozen Voorzitter opendo de heer 

II, J . de Groot de vergadering, verklarende dat het aannemen 
dier functie uitsluitend het gevolg was van bet aandringen van 
den lieer I.ooman , zijn voorganger, die in 't belang der Verecniging 
den Immer neergelegd en bet secretariaat op zich genomen bad. 
Verder gaf hij als zijne overtuiging to kennen, dat bij do geringe 
medewerking der leden, zooals in den laatsten tijd het geval was 
geweest, zelfs ecu Hink bestuur dermate ontmoedigd zou worden, 
dat eene spoedige ontbinding der Vereeniging to voorzien was. 

Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergndcring 

werden de heeren H . J . de Groot en D. Lykeles Oublee aange
wezen om de Vereeniging te vertegenwoordigen in deop26Fobr 
to houden vergadering ter bespreking der kroningsfeesten. 

In verband met de verkiezing van 2 leden in decommissio 
voor verzekering tegon invaliditeit on ongelukken, word beBloten 
bet bestuur op to dragen daarin zoo noodig to voorzien, als bljjken 
mocht dat dit bjj het niet aannemen der regeoringsvoorstellen 
noodig zou zjjn. 

Daarna werd het woord gegeven aan den heer G. I.ooman tot 
het houden zijner aangokondigde voordracht over ,het woning
vraagstuk", dat bjj in hoofdzaak van hygiënisch standpunt be
schouwde. Nadat hjj een kort overzicht gegeven had vau de woning 
bjj de oude volkoren, bosprak hjj de woning van den tegenwoor-
digen tyd, en meer in 't bjjzondor die voor den werkman. Do 
bestaande ongowenschto toestanden zouden volgens spreker alleen 
door een handelend optreden van rjjkswego verbeterd kunnen 
worden. Do gemeentebesturen, die hjj gebrek aan voldoende voor
lichting of uit onwil, de zaak laten zooals ze is, d. w. z. slecht, 
zullen, door de publieke opinie gedwongen, aan het werk moeten 
gaan, eerst dan wanneer er eeno grondwet voor de woning is vast
gesteld. Spr. haalde een 20-tal bepalingen aan, die in iedore bouw
verordening behooren voor to komen en kwam tot de conclusie, 
dat wo aan den vooravond van betere toestanden staan, in aan
merking nomende betgeon thans roods van overheidswege, door 
vereenigingen on particulieren wordt gedaan. 

Hierna ontstond cone geanimeerde discussie tusschen spreker 
cn do heeren Matthjjsen, Cock, Ueenhuvzon, Stool en Do Groot, 
die in hoofdzaak met den heer Looinan"instemden. — Bij monde 
van don Voorzitter bracht do verg. don spr. horen dank voorde 
exacte uiteenzetting van het door hem behandelde onderwerp. 

De kunstbeschouwing bestond uit do uitgave van het Rijks
museum, door den heer H J . de Groot welwillend afgostaau. 
Deze gaf eonigo toelichting on tevens als zyne meoning te kennen, 
dat do beschouwing van do afbeeldingen van hot grootscho bouw-
work bowondoring afdwingt voor het talent van den grooton 
bouwmeester. 

Na oonige mededeelingen over de priJBvragco en con schryven 
der timmerliedon-vereonigiug, waarby om hulp wordt govraagd by 
het oprichten van eou arbeidsraad, sloot de Voorzitter do vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
105I-10 Vergadering van 3 Maart 1897. 

Na opening en lezing der notulen werd het woord gegeven 
aan den heer J . E. van der Pek, arohitect te Amsterdam, tot 
het houden van zijn voordracht over „Volkshuisvesting." 

Spreker begon zjjn rede met de mededeeling dat hjj zich bij 
dit uitgebreide onderwerp tot de volkshuisvesting in Amsterdam 
wilde bepalen, en dat hjj de voordracht in 8 afdeelingeu wenschte 
te splitsen: a. de behandeling van het onderwerp, zooals do 
toestand was en nog gedeeltelyk is; b. de uitwerking van sprekers 
nauwkeurige onderzoekingen op dit gebied, neergelegd in zjjne 
plannen, welke uitgevoerd zjjn op de Lindengracht en Goudbloem -
straat en c. een beschouwing over de architectonische behandeling 
van zijne gevels. 

Spreker schetste duidelijk den toestand van de arbeiderwoningen, 
dikwijls gebouwd op inpandige terreinen, waar een gang onder 
het voorgebouw, dikwerf niet breeder dan 80 c.M. by 12 M, lengte 
en 1.8 M. hoogte, dienst doet als eenige toegang voor tien huizen 
met 60 gezinnen. De huizen untvangen alle licht en lucht uit 
een steeg. De inrichting der huizen is ontzettend slacht; meestal 
zjjn de bewoners verstoken van waterleiding en moet een goot
steen voor 4 gezinnen dienst deen, torwjjl privaten ontbreken. 
Het gevolg hiervan is, dat de bewoners óf het water veraf moeten 
balen óf zich behelpen met het vieze water uit de zoogenaamde 
regenbakken van onder het huis; in het gemis van gootsteen 
wordt voorzien door al het haiawater maar in de steeg neer 
to werpen, zoodat daardoor de weg bjjna onbegaanbaar is en 
een afschuwelijke stank oplevert. Als privaten worden emmers 
gebruikt, die somtijds tot 3 dagen blijven staan in de kamer, 
die dienst doet als keuken, woonkamer en slaapkamer; wordt 
do stank te ondragelijk, dan wordt de emmer in de gracht geleegd. 

In het blok huizen, waar nu de nieuwe woningen van den 
heer Van der Pek verrezen zjjn, werd een nauwkeurig onderzoek 
ingesteld en van alles aanteekening gemaakt; verschillende 
photo's werden genomen en waren in het vergat erlokaal ten
toongesteld. Op een oppervlakte van ± 40 bjj 40 M. woonden 
131 gezinnen, waarbij er zelfs waren, bestaande uit 9 en 11 
personen. Spreker schetste een toestand, zooals hjj die zelf 
waargenomen had; man en vrouw, 3 volwassen zoons, 1 vol
wassen dochter en 2 kinderen, wonend in een vertrek van 3 bjj 
2.8 M. en boog 2 M . , waarin slechts 1 bedstede, zoodat het 
meerendeel de nachtrust op den grond moest zoeken; daarbjj 
deed dezelfde kamer dienst als sorteerplaats voor den handel in 
lompen, zoodat een verstikkende lucht den bezoeker tegemoet 
kwam en voogt men hierbjj eon emmer, om als privaat dienst to 
doen, dan krijgt men een denkbeeld, hoe dikwerf de arbeidende 
klasse gehuisvest is. 

Naar aanleiding dor lezing werden eenige vragon gedaan en 
't woord gevoerd door de heeren Do Bazel en Joseph Cuypers. 

Hot vergevorderde uur had ten gevolge dat spreker zich over 
4 weken beschikbaar stelde de 2 andero atdeelingen van zjjn 
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onderwerp te behandelen. Met luid applaus werd dit voorstel be
groet, een bewjjs, hoezeer alle aanwezigen belang stelden in de 
gehouden voordracht. 

Voor het eerst werd als gewoon lid geballoteerd een dame, 
welke als zoodanig is aangenomen. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AEDEKI.ING GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 20 Februari 1897. 
Na lezing dor notulen herdacht de Voorzitter het verlies, dat 

de Maatschappij geleden heeft door den dood vaa haar eorelid, 
den heer W. F. Motzelaar te 's-Gravenhage. 

Vervolgens werden eenigo huishoudelijke zaken afgehandeld, 
waarna in do pauze verschillende plaatwerken met stadsgezichten 
van Amsterdam en van moderne en antieke meubels werden 
bezichtigd. 

Het verdere deel van den avond werd gewijd aan bespreking 
van de vragen, door hot Bestuur van de Maatschappij aan de 
afdeelingen gestold. 

AFDEELING ARNHEM. 
Vergadering van 3 Maart ' 9 7 . 

Het concept reglement voor de Afdeeling was, voorzien van de 
goedkeuring van het bestuur van de Maatschappij, teruggekomen. 

Door den Voorzitter werd bet plan besproken om, met het oog 
op de aanstaande kroningsfeesten, eene prijsvraag uit to schrijven 
voor de versiering van een stadsdeel. Daartoe werd het voorstel 
gedaan om uitnoodigingen te zenden aan de besturen van „bet 
Vreemdelingen-verkeer", „Artibns Sacrum", „de Schildersbond" 
en aan enkele particulieren om dit denkbeeld nader te ontwik
kelen, en op deze wijze eene commissie te verkrijgen voor het 
uitschrijven van de prijsvraag. Met algemeene stemmen werd dit 
voorstel aangenomen. 

Verder deelde de Voorzitier nog als een zeer kenmerkend ver
schijnsel mede, dat van de 145 nieuw aangegeven leerlingen op 
de Ambachtsschool alhier er zich slechts 2 hadden aangegeven 
voor het metselvak, en bracht in herinnering dat met veel moeite 
en in overleg met de patroons, de gelegenheid om in dit vak 
onderwijs te geven nog kortelings was opengesteld, terwijl de 
behoefte aan goede opleiding dagelijks onder do werklieden van 
dit ambacht blijkt. 

Hierna werd door het lid Van den Berg de door de Maatschappij 
gestelde vraag over het systeem Monier besproken. 

Spreker behandelde in zeer korte trekken het ontstaan en den 
vooruitgang van dit nieuwe materiaal, waarop de beer Crollaer 
zeer interessante medodeelingen deed over hetzelfde systeem. O» 
verzoek van den Voorzitter verklaarde de heer Crollaer zich 
bereid op eene volgende vergadering daarover meerdere mede
deelingen te doen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

ROTTERDAM. Zaterdag 27 Februari kwamen vele leerlingen en 
oud-leerlingen, zoowel dames als heeren, in een rijk versierde 
zaal van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen bijeen, om den hoofdleeraar van afdeeling A , 
den beer J . Strioning, geluk te wenschen mot zyn zeventigsten 
verjaardag. De heer .1. Hudig, president van het bestuur, bracht 
den jubilaris hulde en overhandigde hem namens de Academie 
twee etsen naar Israels on Mauve. Het woord word daarop gevoerd 
door den heer A. Nolen, directeur der Academie, den heer Maasdijk 
namens oud-leerlingen, vrienden en schilders, dea heer Van Gelder 
namens leerlingen der middagklasse, mejuffrouw De Reus namens 
leerlingon der nnmiddagklasse en door de heeren Thieme en 
Schildt; de verschillende sprekers overhandigden daarbij den heer 
Striening onderscheidene geschenken. 

LEIDEN. De heeren H . Paul, gemeente-architect, en D. A . de 
Jong, inspecteur der vee- en vleoschkeuring alhier, bobben een 
reis aanvaard naar bet buitenland, tot bezichtiging cn onderzoek 
van eenige abottoirs. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den waterstaat ia Ned.-lndië zijn: 
benoemd tot ingenieur 2e k l . C. F. Stoel on L . J . C. van Es, 

beiden op non-activiteit, en geplaatst de eerste bjj do tweode 
waterstaatsafdeeling voor do werken in Zuid-Hagelen on de tweede 
in de rosidentie Batavia. 

— Bjj de Staatsspoorwegen op Java zjjn: 
ove rgep laa t s t : van do ljjn ProbolinggoPanaroekau naar de 

lijn Batavia-Tangerang-Ibintani. do opzichter le kl . F . do Vink; 
van dc ljju Tarik-Soorabaia naar de lyn Probolinggo-Panaroekan, 
de bouwkundige ambtenaar 2e k l . F. K. A . van llijlevelt. 

— Tot opzichter 2e kl. bjj den aanlog van Staatsspoorwegen in 
Ncd.-lndië is benoemd do opzichter 3c kl . II. E . Leydie Melville. 

— Bij koninklijk besluit is, met ingang van. 1 April e. k., 
benoemd tot ingenieur der le kl. voor het stoomwezen, de heer 
J . N . Kooy, thans ingenieur 2e k l . 

— De kunstschilder II. W. Mesdag heeft op do tentoonstelling 
te Florence con gouden medaillo behaald. 

— Door den Ministor van Waterstaat zyn benoemd tot buiten
gewoon opzichter: M. W. Berrevoets te St. Pbilipsland by do 
verbetering van de Maas onder Meerlo enz.; G. Hart mans to 
Ooltgensplaat by dijk- en oeverwerken nabjj Hellevoetsluis; J , H . 
Vos to Balk, J . de Keuning en C. Beukclman bjj krib- en bagger-
werken in don IJsel. 

— Bjj do uitvoering der werken voor de gemeentelyko duin
waterleiding voor Haarlem zjjn aangewezen tot hoofdopzichter de 
heer D. Bakkes en tot opzichter de heer J . Kroos. 

— Verleden week is to Amsterdam het examen gehouden voor 
bouwkundig opzichter, uitgaande van dc Maatschappij tot bevorde
ring dor Bouwkunst. In het geheel hadden zich aangegeven 16 
candidatcn, waarvan 15 zyn opgekomen. Van dezen verwierven 
5 heeren het diploma, nl. de heeren Chr. Geldof, P. N . Leguit, 
J . W. Nagelvoort, R. dol Prado en G. L . Tockamp Lemmers. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Bjj het toezicht op de spoorwegdiensten en het stoomwezen 

in Nederlandsch-Indic is vacant de betrekking van inspecteur 
der dorde klasse, waaraan is verbonden eene bezoldiging van 
/ 31(00 'sjnars. Zjj die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, 
behooren zich vóór 1 Apr i l , bjj gezegeld adres, te wonden tot 
het departement van koloniën. 

— T w e e adsp . - i n g e n i e u r s by den Rjjkstelegraafdienst. 
Salaris f 1200 's jaars. Adres op zegel aan het Dep. van waterstaat 
met opgaaf van naam, voornaam en woonplaats, vóór 15 Maart. 

— T w e e b e k w a m e o p z i c h t e r s bjj schoolbouw te Hen
gelo (O.). Salaris ƒ60 a /70 per maand. Adres den opz. der ge
meentewerken J . Haarhendriks. (Zie advert, in no. 9.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor do uitvoering van 
grond- on straatwerk, bekend met opmeten, waterpassen enz. 
Salaris f 100 per maand. Adres Burg. en Weth. van Leeuwarden. 
(Zie advert, in no 9.) 

— T e e k e n l e e r a a r aan de ambachtsschool te Haarlem, 
om aan smidslecrlingen 6 uur in de week les te geven. Adres 
vóór April aan den directeur. 

— O n d e r w i j z e r i n het t i m m e r e n , bekend met con-
structieteekonen, aan do Ambachtsschool te l'trecht. Adres vóór 
8 Maart bij den directeur. 

— O p z i c h t e r in den Anna-Jacobapolder (Zeel.). Adres den 
dijkgraaf J . W, del Campo te St. Filipsland, met onïnaf van be
wijzen van bekwaamheid in dijkwerken, leeftijd, gehuwden staat 
en aanbevelingen. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , practisch ervaren, tevens 
teekonaar. Salaris / 50 per maand. Adres lett. P R, Bureau dezes. 

— H o o f d o p z i c h t e r by den bouw der pomp- en ontyzo-
ringswerken der waterleiding te Tilburg. Salaris f 100 por maand, 
benevens bouwtoelage. Adres lett. C. T., Bureau dezes. (Zieadceit. 
in dit no.). 

— B o u w k u n d i g d a g e l y k s c h o p z i c h t e r , meer bouw
werken hebbende uitgevoerd. Adres no. 1798, Bureau Prov. 
Noordbr. en 's Hertogenhossche Courant. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAXVEHKENKUNÖ, AMSTERDAM. 

Opzichter-Teekenaar: leeft. 29 j . , ong.vorl.Sal. f80 per mnd. 
Opz. of , , 32 „ geh. , „ „90 „ „ 
Bouwkund. Opzichter: „ 4 3 „ „ „ „ „ 9 0 „ „ 
Bouwk. Opz. of Uitv. „ 43 „ ong. „ „ „80 „ „ 

„ of Teek. „ 28 „ geh. „ „ „85 , „ 
„ of Uitv. „ 25 „ ong. „ „ „85Sf 90, „ 

Opzichter of Onderbaas „ 4 8 , „ „ „ 6 0 a „ 7 0 „ „ 
Opzicbter-Teekenaar . 2 6 . „ „ „80 a „ 9 0 , „ 

Machinist Teek. of Opz. 
28 
23 

,90 „ 
, 800 B f 1000 

(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?) 

— Een bekwaam bouwk. opzichter-teekenaar, oud 25 jaar, die 
bij vele belangrijke werken fungeerde, good kunnende detailleeren, 
bekend met hot maken van begrootingen en in 't bezit van uit
stekende referentiën, zookt wederom als zoodanig plaatsing. Brieven 
onder no. 27 bureau dezes. (2) 

— Een practisch ervaren bouwkundig opzichter, teekenaar, goed 
kunnende detailleeren cn ontwerpen, alsook bestekken en bc-
grootingen maken, zoekt plaatsing. Ook in staat uls chef de 
bureau op te tredon. Brieven onder no. 28 bureau dezes. (2) 
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A D Y E R T E N T I É N . 

Bij den bouw der pomp- en ontijze-
ringswerken der W a t e r l e i d i n g te 
Tilbttra wordt dadelijk gevraagd een 

Hoofd-Opzichter. 
Salaris f 100 per maand benevens 
bouwtoelage. 

Brieven onder lett. O. T. aan het 
Bureau van dit Blad. 

Eeo Bouwkundig Opzichter 
gevraagd, praetiseh ervaren en tevens 
Teekenaar. Salaris 50 gulden per maand. 
Franco brieven onder lett. P. B. in te 
zenden aan het Bureau van dit Blad 

Maatschappij 

tegen schade 

D e ilLJL'LJlllJftllL'Lill van 1845. 
V G R A V E N H A G E , Herhntetn, 

hoek Prinseslraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zutdblaak 50 — BREDA, 
Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-
straat. 

L . U i n P K E M I K X . 

Maalscfiijipij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den ISSsten H a a r t 

1 H ! ( Ï , des namiddags ten SS ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 723. 
H e t H A K I ' . X v a n een S K I N 

III IS op hetMtat ion « r o 
l l ingen . 

De besteding geschiedt volgers § 4 1 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den lsten Maart 
1897 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur II. J . 
V A N HOORN te Groningen en ia 
op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen , tegen 
betaling van fl.—. 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den lGilen Maart 1897 ten l uren 30 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

UTBKCIIT, den 26sten Februari 1897. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantoor: ISO lie Ruyterkade, AllHTKIt l> AM. Filiaaal: :ir. Rokin. 

Hoofdagent voor Nederland, België on Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Spocialiteit voor do Covering van compleet? Badinrichtingen - Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets z(jn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badbuipe*, lj/.eren Badkuipen.— 
Closets, IVaschtaMs, Urinoirs enz. — V K R W A R M I X * i en V K S T I L a i i b . 

lielttst zich met de plaatsingen inrichting in gchocl Nederland. Zoorcoucurrcerendo prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedervorkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van It W A V ( i l ) O I ) & Co l.td. Londen. L I F T E N . 

CRAMER ELSENBURG & C0., 
Moflereraneier», 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders. Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalvf.rwarmlng door heete lucht. 

VAM niJViiiiiiiKur. 
F A B R I E K v a n 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen. 
HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tuinhuizen, Keeten enz.; 

ook onderdeelen als: Deuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportart ike len en art ikelen v n n r Huishnndelijk gebruik. 
SPECIALE INRICHTING 

voor rondo en vee lhoek© Balusters on Bas-Reliefs. 
AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER as W E T H O U 

DERS van J Ï I E I I W - ES S I N T -
J O O S I . V M I zijn voornemens op 
I tijtlita eleÊ» t» Maart ÊHB3, 
des namiddags te * u r m , in het 
openbaar 

aan. te besteden; 
het b o a w e n v a n eene M ' O -

\ l \ t ; v o o r den Wenieente-
UeneeNlieer a l d a a r . 

Bestek en teekening liggen ter in
zage op de Gemeente-Secretarie. 

Af Irukken van het bestek ad ƒ O.SO 
en lichtdrukken van de teekening ad 
/ S . O O zijn verkrijgbaar bij den ge
meente-Secretaris. 

Aanwijzing zal plaats hebben op 
Zaterdag den 13 Maart 1897, des na
middags te 3 uren. 

Nieuw- en St. Joosland, 1 Maart 1897. 
A. V A N W A A R D E , Burgemeester. 
J . BAURDOUX, Secretaris. 

Coutbereïding tegen bederf 
Kyaiiiseeriiniohlins. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL, A R N H E M . 
levert pask laar gekyanlseerd (ro l 

en BwamvrU) 
Rasterwerken. Schuttingen. Vloeren 
Vloerr lbben, Broe ibakken , ens. e » . 

Eenig z e k e r w e r k e n d r e u k - e n 
k leurtoon m i d d e l . 

I A . P . t t € I I O T H L € . U I 

D O R D R E C H T . 
| Stoommarmerzagerij Steenhouwerij. 

fMeen- en Marmerhande l . 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor H U I Z E S en B L O E M E K -
k a s t i ' . x . Coecurreeretide prijzen, 
ruimen voorraad. 

Ter drukkerij der Naarnlooze Vennootschap „Het Vadorland". 

32-'c J A A R G A N G N ' . I I . Z A T E R D A G , 13 Maart 189;. 

REDACTEUR: V. \V. VAN GENDTJGz. Adre 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5 . — , vnnr lielgïc, 

bij vooruitbetaling r ó . 5 0 , voor de overige landen der Postunie, met 
inbegrip van Nederlan l-eb-Indié en Transvaal, bij vuuiuitbetaling / 7 . 5 0 . 

Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van Itylandtstraat 1 1 6 , ^s-Gravenhage. 
Advertentien van I tut 6 regels f 1 , 3 0 , het bewijsnummer daaronder 

begrepen, voor elke regel meer/'0.20. f iruute letters wurden berekend naar 
plaatsruimte Afzonderlijke IK'miners met plaat f 0 . 2 5 , /under plaat / 0 . 1 5 . 

T R A M YV E G E N . 
Na den Haag komt nu ook Amsterdam de aan

dacht der burgerij voor tramzaken vragen. Het was 
in den laatsten tijd de gewoonte van het bestuur der 
hoofdstad geworden om vraagstukken, die lang sle
pende waren gehouden, die heel wat knappe koppen 
niet tot oplossing hadden kunnen brengen, als een 
Gordiaansche knoop door te hakken. En bij dit Alexan-
dertje spelen van B. en W. deed de Raad ijverig mede. 

Maar de aardigheid van het spelletje schijnt er af, 
misschien sedert de Raad bij de gasquestic zich een 
spelbreker toonde. In het preadvies, over het tram
vraagstuk uitgebracht, ziet men Alexander, het zwaard 
in de schede, met zijn vingers aan het ontwarren, 
zoo goed het gaat. 

En de knoop bestaat uit heel wat draden. Daar 
hebt gij allereerst het rapport van den Directeur der 
Publieke Werken, dd. 29 Eebruari 1896, conclu-
deerende: 1". tot afwijzing der concessie-aanvraag 
Sanders; 2". tot naasting der Amsterdamsche Omnibus-
maatschappij; 3°. tot machtiging om het noodige te 
verlichten ter indiening van volledige ontwerpen met 
begrooting van kosten, ten einde zonder vertraging 
te kunnen overgaan tot den aanleg van electrische 
tramlijnen. 

Dit moet een rapport naar het hart van den toen-
maligen wethouder Treub zijn geweest. Geen concessies 
meer, maar exploitatie door de gemeente van elec
trische trams tot eiken prijs, ziedaar een .schoon 
verschiet! 

Nu komt de tweede draad, het advies der Com
missie van Hijstand voor de Publieke Werken, dd. 
19 Juni 1896. Deze draad is door den anderen niet 
verward, hij gaat er mede evenwijdig, daar liet advies 
zich aansluit bij dat van den Directeur. 

Docli aan een kink in den kabel zou het niet ont
breken. Daarvoor zorgde de Commissie van Hijstand 

voor dc Financiën in haar advies dd. 10 December 
1896. Zij raadde aan met de Amsterdamsche Omnibns-
maatschappij te onderhandelen om door haar de lijnen, 
die de lieer Sanders wenschte, te doen exploiteeren. 
Twee concessionarissen keurde zij af en daarom gaf 
zij in overweging, zoowel de aanvraag Sanders als 
Bos-Kissing af te wijzen. Alleen dan wilde zij tot 
naasting overgaan, als een minnelijke schikking met 
de Omnibus-maatschappij tot uitbreiding van het tram
net onmogelijk zou blijken. 

Evenwel, de adviezen van de beide commissiën 
waren niet met algemeene stemmen gegeven ; er be
stonden minderheden, die weer andere inzichten had
den , en dit maakte de zaak nog weer gecompliceerder. 

Daarom is het te begrijpen, dat het tegenwoordig 
college van B. en W. zijn preadvies begint met de 
verzuchting „dat de oplossing der tramquestie niet 
gemakkelijk is". Als hinderpalen worden genoemd de 
bestaande concessie van 1 8 9 0 , en vooral ook de uit
breiding der gemeente, in liet vorige jaar tot stand 
gekomen. 

Naasting kan het Dagelijksch Bestuur niet bekoren; 
het enthousiast rapport van den Directeur der Publieke 
Werken heeft H. en W . de wcnschel ij kheid van eigen 
exploitatie van electrische trams niet doen inzien. 

De heer Treub zal kwade oogenblikken beleefd 
hebben toen hij moest lezen dat het college, waarin 
hij altijd eigen exploitatie heeft aanbevolen, nu zegt: 
„Zijn aan de exploitatie van gemeentewege uit den 
aard der zaak reeds bezwaren verbonden, de winst 
zal nog kleiner worden omdat . . . bij de keuze van 
electriciteit als beweegkracht de bestaande rails en de-
onderbouw van de tegenwoordige lijnen bijna waar
deloos zouden worden." 

Wel is waar zeggen H. & W . , dat zij niet zullen 
aarzelen een voorstel tot naasting te doen, wanneer 
dit noodig mocht blijken. Maar voorloopig zien zij 
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niet in de onmogelijkheid om op andere wijze hun 
doel te bereiken. Dit doel is; „een voldoend net van 
tramverbindingen, met mogelijkheid van uitbreiding 
voor de toekomst, met een trekkracht zoo economisch 
mogelijk en het minst storend voor het overige ver
keer , tegen een niet te hoog tarief en zooveel mogelijk 
onder de sociale bepalingen van het Cahier des Charges 
van 4 Januari 1893." 

Om hiertoe nu te geraken wil het Dagelijksch 
Bestuur onderhandelen zoowel met de Omnibus-maat
schappij als met den heer Sanders, en zoo trachten 
de bestaande en nog te maken lijnen tusschen de 
beide concessionarissen te verdeelen. Die lijnen moeten 
zoodanig zijn , dat „de aanleg en exploitatie technisch 
van elkander gescheiden kunnen ziin en blijven." 

Zoo stellen dan 15. & W . voor om ieder het zijne 
te geven. Die verdeeling zal echter nog al wat voeten 
in de aard hebben! 

Zoolang deze verdeeling niet geschied is, meent 
het Dagelijksch Bestuur dat een bespreking der details 
niet behoeft plaats te hebben ; alleen op een punt gaat 
men echter toch op die details in, nl. waar het de 
beweegkracht geldt. 

De heer Sanders wil voor zijn lijnen als beweeg
kracht electriciteit met bovengrondsche leidingen ge
bruiken; B. en W . keuren dit goed. Het schijnt dat 
zij ook wel gaarne de lijnen der Omnibus-maatschappij 
voor electrische beweegkracht zagen ingericht, doch 
zij begrijpen dat die maatschappij daar weinig ooren 
naar hebben zal en daarom worden haar paarden 
toegestaan. 

Paarden en bovengrondsche electriciteit, ziedaar de-
beide systemen, waartusschen volgens B. en W. alleen 
een keuze mogelijk is. Van waar halen de heeren deze 
wijsheid, die zeker ontijdig wordt te pas gebracht? 
Uit „een rapport van den Directeur der Publieke 
Werken" tn uit „een dezer dagen verschenen rap
port der drie deskundigen aan den Haagschen Raad". 
Het eerste rapport is ons onbekend, doch wij mee
nen er geen groote waarde aan te mogen hechten, 
daar de opsteller ervan zijn sporen als deskundige 
in tramzaken nog verdienen moet. Het tweede rap
port is in zijn conclusiën van vele zijden bestreden, 
en daarom schijnt het ons vreemd, dat B. en W . 
maar doen, alsof die conclusiën zóó onaangevochten 
waren, dat men er gerust mede kan meegaan. 

Beide rapporten hebben het voornamelijk op de gas-
trams gemunt. Ofschoon aan bovengrondsche electrische 
geleidingen groote bezwaren, ja gevaren verbonden 
zijn, zooals de ondervinding nog onlangs leerde, wordt 
deze wijze van beweegkracht met rooskleurige verven 
gemaald; het zwartste zwart is echter nog niet donker 
genoeg om de verschrikkingen der gastrams af te 
schilderen. 

De heeren Bos en Kissing, die een «aanvraag tot 
het aanleggen en exploitecren van gastrams aan B. 
en W . van Amsterdam hadden gericht, komen er dan 
ook slecht af. Zij krijgen nul op hun request „omdat 
gasmotoren als beweegkracht voor trams in groote 
steden met druk verkeer niet kunnen worden toege
laten". 

Toch werd onlangs van zeer bevoegde zijde op de 
technische en economische voordeden aan gastrams 
verbonden , gewezen. Het is te hopen dat de heeren, 
die om een gastram-concessie vroegen, zich nu niet 
bij deze uitspraak zullen neerleggen , maar dat zij met 
klem van redenen het goed recht van het gas als 
beweegkracht van tramwagens zullen bepleiten. 

De Amsterdamsche tramquestie, althans in haar 
tegenwoordig stadium, is er een van financieele, mis

schien ook andere politiek. Toch kan het bespreken 
van allerlei technische zijden van het vraagstuk ook 
thans zijn nut hebben, al ware het maar om den 
raadsleden duidelijk te maken, dat het niet noodig is 
de keuze van het tractie-middel uitsluitend te doen 
tusschen paarden en bovengrondsche electriciteit. 

Aan een schrijven van het Viceconsulaat der 
Nederlanden te Manchester ontleenen wij de volgende 
bijzonderheden omtrent dc Blackpool St. Anna en 
I.ijtham Gastramlijnen en wagens. 

De lijn heeft eene lengte van ruim 6'/2 mijlen, 
begint aan het South Shore Station te Blackpool en 
eindigt in Clifton Square, Lytham; het is eene enkele 
lijn met vele wisselplaatsen, die over een vlak terrein 
loopt, waarin bij twee kleine bruggen hellingen voor
komen. Hoewel er op het oogenblik slechts vier wa
gens in gebruik zijn, heeft de Maatschappij nog twaalf 
stuks besteld om deze bij het aanstaande badseizoen 
in gebruik te nemen. 

Afgaande op het aantal passagiers, die op de lijn 
vervoerd werden, schijnt het publiek met dit vervoer
middel zeer ingenomen te zijn; de wagens beant
woorden aan de verwachting en er is geene merkbare 
schudding, terwijl er slechts geringe reuk veroorzaakt 
wordt door het afgewerkte gas, dat zich buiten de 
wagens ontlast. 

Daar deze lijn in ICngeland dc eerste is, waarop 
gastrams loopen, heeft de inspecteur van de „Board 
of Trade" zeer strenge proeven genomen; er doen 
zich geene technische bezwaren voor, het besturen 
der wagens geeft geen enkel bezwaar en bij eene 
snelheid van 8 mijlen kan de wagen binnen een 
afstand, overeenkomende met de lengte van het voer
tuig, tot stilstand gebracht worden. 

Stelt het Amsterdamsch Gemeentebestuur er prijs 
op eene economische en zoo min mogelijk voor het 
openbaar verkeer storende trekkracht voor te schrij
ven , dan is een nauwgezet onderzoek ook naar de 
gastrams gebiedend noodzakelijk. Er kan door het 
publiek geen genoegen genomen worden met de 
bloote verklaring dat gasmotoren in groote steden 
met druk verkeer niet kunnen worden toegepast. 

H E T R I J K S M U S E U M T E A M S T E R D A M . 
Het blijkt dat de dagbladverslaggevers zich vergist 

hebben, toen zij uit de rede, door den Minister Van 
Houten ter gelegenheid van de interpellatie-Bredius 
gehouden, opmaakten dat de spreker zich geheel 
aan de zijde van den heer De Stuers schaarde, die, 
in naam der monumentaliteit van het Rijksmuseum, 
geen veranderingen in de inrichting van het gebouw 
duldt. 

De heer Van Houten heeft verklaard, dat hij voor 
de klachten over de ongeschiktheid van het Rijks
museum niet doof is en dat hij ze „ernstig" overweegt. 

In de handelingen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, bladz. 7 7 7 en 7 7 8 komt daaromtrent 
woordelijk het onderstaande voor: 

„lk heli het ook zelfs ilen heer Cuypers r.iet verheeld, dat het 
Museum meer is een architectonisch kunstwerk, waarin de schilderijen 
eene zckeie decoratieve plaats liekleedcn, dan cene inrichting waarin 
de schilderijen het best tot hun recht komen. 

„Bij den architect is hel gebouw de hoofdzaak, bij den kunst
kenner de schilderijen. Wanneer men nu aan het bestaande gebouw, 
waarin de schilderijen ondergeschikt zijn aan het architectonische 
denkbeeld, wil gaan tornen, om het toch geschikt tc maken voor 
schilderijen naar de opvatting der liefhebbers van schilderijen, dan 
komt men in onoverkomelijke moeilijkheden. De eenige weg zou dan 
zijn het bijbouwen van lokalen, wat niet zoo ondenkbaar is, omdat 
dc onderdeden van het Museum, als prentenkabinet en de afdeeling 
voor nationale geschiedenis, langzamerhand cene grootere uitgebreid-
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heid krijgen .Schilderijen van een meer decoratief karakter zouden 
dan in het hoofdgebouw kunnen worden geplaatst, en de schilderijen 
waarop dc kunstenaars prijsstellcn in een ander gebouw j in het zoo
genaamde restantengebouw zullen daarvoor reeds verscheidene lokalen 
beschikbaar komen 

„Iloe ccn schilderijmuseum moet zijn ingericht, kan men zien bij 
het Amsterdamsche Museum, waarin de schilderijzalen zijn ingericht 
aooals die gewenscht worden door hen bij wie schilderijen hoofdzaak 
zijn. Al wat storend is voor het oog is zooveel mogelijk vermeden. 
De schilderijen worden op zichzelf als kunstwerken beschouwd en 
bewonderd." 

Zoo sprekende heeft de Minister zich de tolk ge
maakt van allen, die hart hebben voor onze I/e-eeuw-
sche schilderkunst en die het betreuren, dat de voort
brengselen dier kunst in ons Rijksmuseum verlaagd 
zijn tot decoraties. Nu zou men echter dwalen, indien 
men meende dat de Minister, de kwaal kennende, 
ook de genezing daarvan op zich wil nemen. Hij 
verklaart dat hij, dus handelende, in „onoverkome
lijke moeilijkheden" zou geraken en dat hij cr dus 
van af moet zien. 

Welke zijn nu die moeilijkheden, waardoor zelfs 
een Minister zich laat afschrikken ? In de redevoering 
worden zij niet genoemd en er is dus een ruim veld 
voor allerlei gissingen geopend. 

Veilig mag worden aangenomen dat het eerste en 
voornaamste struikelblok wel is de referendaris voor 
Kunsten en Wetenschappen. De Minister, zich den 
korten tijd herinnerend, dien hij nog te regeeren zal 
hebben, heeft, en wij kunnen ons dit begrijpen, geen 
lust gevoeld om de koe bij de horens te vatten. De 
verwachting, die nu reeds bij sommigen bestaat, dat 
's Ministers opvolger krachtiger maatregelen zal nemen, 
schijnt ons niet veel kans op vervulling te hebben. 
Het is reeds zoo dikwijls gezegd, de ministers komen 
en gaan, maar de referendaris blijft. 

Dat het Rijksmuseum het troetelkind van den heer 
De Stuers is, ziedaar iets wat van algemeene bekend
heid mag heeten. E n kan men van een vader vergen 
dat hij de hand aan zijn zoon zal slaan? Immers neen. 

Ken verdere moeilijkheid bij het doorzetten van her
vormingsplannen is zeker deze, dat al van den aan
vang af de opperdirectie over het Rijksmuseum geheel 
in den geest van den heer De Stuers is gevoerd. De 
eigenlijke leiding van alles berust bij den referendaris. 

En dan is de heer Cuypers er nog, die zich zeker 
zoo gemakkelijk niet zal laten wegcijferen. Begrijpt 
deze bouwmeester zijn eigen belang en dat van zijn 
schepping echter goed, dan zal hij wel doen den hem 
gegeven raad te volgen en nog bij zijn leven die ver
anderingen en verbeteringen te maken, welke het ge
bouw meer dan thans aan zijn doel kunnen doen beant
woorden. Ken geheele verbouwing van de middenpartij 
is daarvoor noodzakelijk, maar dan kunnen eeregalerij 
en Nachtwachtlokaal ook in een aantal zeer bruikbare 
zalen worden herschapen, zooals indertijd in dit blad 
uitvoerig is aangetoond. 

Kvenwel, hoe gewenscht het zou zijn, dat de heer 
Cuypers zelf er zich toe zette zijn werk te retoucheeren, 
de mogelijkheid bestaat dat zoolang de heer De 
Stuers aan het roer blijft, alles gelaten wordt, zooals 
het is. Op die mogelijkheid moeten ook zij voorbereid 
zijn, die, na wat de Minister gezegd heeft, reeds den 
dageraad van een beteren toestand meenen te zien 
gloren 

Want waar is de Minister, die ooit zijn wil tegenover 
dien van den referendaris zal doordrijven ? De heer 
De Stuers heeft maar te dreigen met zijn demissie, 
om een zóó stoutmoedige excellentie tot rede en andere 
gedachten te brengen. Het kan niet ontkend worden 
tlat de referendaris, ondanks de failure met het Rijks
museum , een man is, aan wien Nederland groote 

verplichtingen heeft. Kn zoo iemand is een macht in 
den Staat. 

In den eersten tijd is, behoudens onvoorziene omstan
digheden , geen verbetering in het Rijksmuseum te 
wachten, daar de heer De Stuers de gebreken, die 
het gebouw aankleven, niet inziet. Dat hem weldra 
de schellen van de oogen mogen vallen, dat hij spoedig 
zijn Damascus moge vinden, ziedaar wat wij hem, 
in zijn eigen belang cn in dat der 17-eeeuwsche 
meesters, van harte toewenschen. 

C O U R A N T K N - A R C I I I T K C T U U R . 
In „De Telejpaa/" van 10 dezer komt een beschrij

ving van een bouwwerk voor, een beschrijving zóó 
fraai, dat wij niet mogen verzuimen, er onze lezers 
mede in kennis te stellen. 

Om geen reclame te maken voor den bouwmeester, 
wien „eere " toekomt, en die, volgens het stukje „als 
kerkbouwmeestcr zijn sporen reeds verdiend heeft en 
die ook in dit werk zijn kunstenaarsgave niet heeft 
verloochend," zullen wij zoo min zijn naam, als de 
plaats, waar het gesticht verrijst noemen. 

Alleen deze aanhaling reeds is karakteristiek : 
1 Iet gebouw wordt opgetrokken in zoogenaamde style militaire . 

Dc hoofdgevel is breed 261} M , de zijgevel niet minder dan 44 M . 
De facades worden afgewerkt met banden en lijstwerken van 

verschillende prolielstccn, de borstweringen beneden de ramen worden 
uitgevoerd met mosalk en verschillende stecnkleuren. Ken allersier-
lijkst bewerkt kanteelwerk in Kngelsch golhieken >lijl bekroont het 
geheel. Aan een der boeken verheit zich een fraaie toren. waarvan 
de koepel in burchtvormingen trant zich 25 M. boven den began en 
grond verheft, terwijl de overige hoeken geflankeerd worden door 
kleine torentjes, die elk voor zich gelegenheid aanbieden voor het 
aanbrengen van vlaggen en wimpels. Ken trap van lienthciinersteeu 
wentelt zich in den toren cn geeft toegang tot de verschillende 
verdiepingen 

Is dit alles nu oprecht gemeend, ol heeft men hier 
aan een mystificatie te denken ? 1 Ielaas, het eerste 
schijnt wel zeker. 

De ,,style militaire" was tot dusverre nog niet 
bijzonder in de burgerlijke bouwkunst gewild; ja 
zelfs placht men den „geniestijl" leelijk te vinden. Dat 
schijnt nu veranderd, misschien wel onder den invloed 
der nieuwste kunst. 

De borstweringen „met mozaïk en verschillende 
stecnkleuren" zullen zeker fraai zijn en aan het heer
lijk effect van „het allersierlijkst kanteelwerk in En-
gelsch-gothieken stijl" kan niemand twijfelen. Met 
den „koepel in burchtvormigen trant, die zich 25 M . 
boven den beganen grond verheft" moet dit kanteel
werk een indrukwekkend geheel vormen. 

Wie nog niet mocht weten, waartoe de torentjes 
op onze nieuwere bouwwerken moeten dienen, ver
neemt nu dat zij „elk voor zich gelegenheid aanbie
den voor het aanbrengen van vlaggen en wimpels", 
zeker een hoogst nuttige bestemming. 

Is nu het gebouw, waarin zich die „trap van Bent-
heimersteen wentelt", een kazerne, een raadhuis, een 
brandweergebouw, een verzekeringspaleis, een beurs
gebouw ? Mis, gij hebt het niet geraden; al dit fraais, 
boven beschreven, versiert een sigarenfabrie k. 

I N D R U K K K N V A N E E N B K Z O K K A A N E E N I G E 
S T E D E N O M K N BIJ D E N H A R Z , 

HEER BIJZONDEK M K T 1' OOG 01' HAREN VAKWERKBOUW.(*) 

I. 
Zooals bekend is, kan men van uit Holland naar 

Den Harz geschikt twee wegen volgen; de eene weg 
over Utrecht, Zwolle, Salzbergen; de andere over 

(') Voordracht, gehouden door den heer II. I. Hoersma in de af
deeling M*s Gravenhage" van de maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst. 
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Utrecht, Arnhem, Kmmerik, Wezel, Munster; in 
beide gevallen uitkomende op Hanover, om van 
daar over Brunswijk, Halberstadt enz., of over Hi l -
desheim en Goslar het gebergte te bereiken. Wij kozen 
in de heenreis de eerstgenoemde, in de terugreis de 
laatstgenoemde route, en bleven alzoo 't eerst een 
paar dagen te Munster. 

Voor beminnaars van oud-Gothische en Renaissance 
architectuur is hier heel wat te zien. Reeds onder 
Karei den Groote was Munster een bisschopsstad en 
van af de 12e eeuw vindt men er haast uit alle kunst
tijdperken te waardeeren gedenkteekenen. Vooral heeft 
de Renaissance er belangrijke sporen van haar bloei
tijd achtergelaten. Terwijl alle oude kerken van Mun
ster, met slechts één uitzondering tot een vroegere 
periode behooren, zijn het vooral de burgerlijke wo
ningen , die van Renaissance kunst getuigen. Ook 
wordt er nog veel gcraad van de 16e en 17e eeuw 
bewaard. 

Menig kunstwerk der Middeneeuwen is hier te gronde 
gegaan door de verwoesting der Wederdoopers, die 
daar in 1533—35 hun fanatieken godsdienst- en vrij
heidszin botvierden. Geen wonder dus dat daar op 
kerkelijk gebied weinig decoratief van vóór dien tijd is 
tc vinden. Zoo ook in de oude Domkerk, dagtcekenend 
van de 12e en 13e eeuw. In 't bijzonder trekt deze 
thans, na haar jongste restauratie, de aandacht door 
de inwendige beschildering, welke ondanks haar over
vloed , zoodat bijna elke muur- en gewelf-, pijler- en i 
hoogvlakte met kleurige ornementen is overdekt, een 
zoo rustigen en harmonischen totaal-indruk geeft, als I 
ik mij niet herinner in eenigen dom of kathedraal 
elders door polychromie gelukkiger te hebben gezien 
verkregen, 't Is of de geheele kerk met tapijten be
kleed is. (') 

Van hier richtten wij onze schreden naar het dichtbij 
gelegen marktplein, wegens zijn geringe breedte nau
welijks te onderscheiden van de daarop uitloopende 
„Marktstrasse", die door vele oude typische gevels 
een interessanten aanblik biedt. Die gevels hebben 
gelijkvloers aan de straat opene gaanderijen, die in 
aanleg van de 13e eeuw dagteekenen cn die door 
haar beschutting tegen zon en regen en de daarlangs 
gevestigde winkels een gezochte wandelplaats vormen (2) 

De bovenhuizen zijn meest van de 16e eeuw. Het 
grootste gewicht hechtte men destijds aan sierlijke 
gevels, en liet daarbij den onderbouw vaak onveranderd 
en onversierd. Die onderbouw bestaat thans uit gemo
derniseerde winkelpuien, welke gelukkig niet veel af
breuk doen aan de gevels zelf, omdat zij gemiddeld 
3 M . terugstaan van de pijlers cn bogen, die de gevels 
schragen. 

Onder deze gevels spant die van het Raadhuis, uit 
't midden der 14e eeuw, de kroon. Hij is van zeld
zame schoonheid, in Gothischen stijl, en heeft onge
twijfeld aan anderen tot voorbeeld gediend. Zelfs tijdens 
de Renaissance is de voorliefde voor zulke gevels daar 
nog merkbaar. (J) 

Natuurlijk verzuimden wij ook niet het Raadhuis van 
binnen te gaan zien; vermaard o. a. door den West-
phaalschen vrede, welke daar in 1648 aan den 80-
jarigen oorlog een einde maakte. Het trof ons onder 
de vele portretten van de personen, die aan dien vrede 
medewerkten, zoo weinig roemruchtige Nederlanders 
afgebeeld te zien. 

(') Zie all), van deze kerk in „Wcsiphalcn's Denkmaler Dentscher 
Haukunst" van C o r n . S c h i m m e l . 

(») Afgeb. in O r t « r e i n „Deutsche Renaissance", dl. III, afd. 2 8 , 
pl. 1 — 3 , 15, 16. 

(J) Zie O r t w e i a , t. a. p., pl. 15, 10. 

Naast het raadhuis staat een gebouw „ D e r Sentenz-
bogen", aldus geheeten naar den voorbouw, waarop 
de rechter stond, wanneer hij aan het volk de recht
spraak verkondigde. Het is een Renaissancegebouw 
van 1612; de voorbouw munt uit door gebeeldhouwde 
versieringen. (') 

Nog zij vermeld het bisschoppelijk paleis, met uit
gestrekt park, gelegen aan den buitenkant der stad, 
thans ten deele bewoond door den kommandant van 
het garnizoen. Dit en nog een paleis in de stad, aan 
de Servatiusstraat, zijn een paar merkwaardige voor
beelden van Barok- en Rococo-stijl, die te meer de 
aandacht trekken waar alle andere oude gebouwen 

van beteekenis aan de tijdperken der Gothiek en der 
Renaissance herinneren. 

Van Munster naar Hanover leidt de spoorweg langs 
Osnabriick, L ö h n e , Minden. Ken kort oponthoud aan 
eerstgenoemde plaats maakten wij ons ten nutte om 
het nieuwe spoorwegstation te bezichtigen. Tusschen 
de twee laatstgenoemde steden passeert men de van 
ouds bekende ,,Porta Westphalica", waar de eerste 
bergrug, die men van hier naar den Harz ontmoet, 
een kloof vormt, juist breed genoeg om er de Wezer 
een doortocht te verkenen. Voor den spoorweg heeft 
men dien gedeeltelijk moeten verruimen. De beklim
ming van een der aangrenzende hoogten wordt beloond 
met een schoon vergezicht over het omringende vlakke 
en golvende landschap. 

Het was reeds laat in den avond toen wij te 11 a n-
o v e r aankwamen. Mén dag verblijf aldaar besteedden 
wij om onze indrukken van een vroeger bezoek te 
verlevendigen en aan te vullen door een wandeling in 
de stad en naar het daarbij gelegen „ 1 lerrenhausen", 
het voormalig verblijf der koningen van Hanover, 
aangelegd naar het voorbeeld van het slot te Versailles. 

Op de wandeling daarheen langs een 2 K M . lange, 
en ruim 36 M . breede „ A l l e e " , kan men zich over
tuigen hoe leelijk een electrische trambaan met boven-
grondsche geleiding staat en welk gevaar voor het 
openbaar verkeer daaruit ontstaan kan. 

Opmerkelijk en vooral voor vakmannen belang
wekkend is tie algemeene en karakteristieke baksteen-
bouw in het moderne gedeelte der stad, welke haar 
architectonische verdienste in de eerste plaats dankt 
aan den invloed van den vermaarden architect-pro
fessor I lase en diens school, — een invloed, die ver 
buiten Hansver, ook in ons land, is waar te nemen. 

In de oude stad, aan het marktplein, vindt men het 
raadhuis, een door Hase gerestaureerden Gothieken 
baksteenbouw, welke op ons echter niet dien indruk 
maakte als de niet ver daarvan staande „Canzle i" , 
ook een oude baksteenbouw, maar minder gerestaureerd. 

Voorts mag niet vergeten worden de „Marktkirche", 
met haar karakteristieken toren uit de 14e eeuw. Gaat 
men van hier door de „Schmiedestrasse", dan passeert 
men o. a. het „l .e ibnitzhaus", een groot fraai Renais
sancegebouw uit 't begin van den Barok-tijd, thans 
de zetel van het „Künstler Verein", met oudheid
kundig museum. 

Een ander merkwaardig overblijfsel van N . Duit-
schen vakwerkbouw is het „ H a u s der Vater", dat 
echter bij zijn restauratie tc veel van het oude typi
sche heeft ingeboet. ( l) 

Oschoon overblijfselen van Gothieken bouw hier 

0) Z i e O r t w c i n , pl. 17, 18. — Vosmeer'1 „Kunst v. Ieder", 
pl. 1 3 6 , rig, 4 , waar het „Stadswijnhuis" heet. 

(») Afb. van een en ander bij O r t w e i n „Deutsche Kenaissane', 
dl. II, afd. 2 4 , pl. 1 — 2 0 . H a n n o v c r l a n d in Wort u. Bild, pl.bij 
bl 3*. 33-

genoegzaam bewijzen, dat reeds ten tijde der middel
eeuwen Hanover op een voorbeeldige architectuur 
kon bogen, wordt toch de physionomie der oude 
stad beheerscht door hare Rcnaissance-bouwwcrken. 
En hierbij treft men meer steen- dan houtbouw aan. 
Men ziet er hooge huizen met vele verdiepingen, met 
de topgevels naar de straat gekeerd; mce-t springt 
aan eene zijde onsymmetrisch een „erker'' naar voren, 
van den beganen grond twee verdiepingen hoog. Aan 
deze „erkers" is de meeste versiering besteed, welke 
aan sommige gebouwen rijk is uitgevoerd. De lijsten 
aan plinten en borstweringen gaan zonder verstekken 
door, uitgezonderd aan de „erkers"; de vensters zijn 
door slanke colonnetten geflankeerd. Dit wat de hori
zontale gevelindeeling betreft; de verticale wordt door 
„lisenen" en smal opgaand ornement tot uitdrukking 
gebracht. Voluten, obelisken, statuetten enz. vormen de 
verdere versiering, die aan het geheele uiterlijk dezer 
gebouwen een min of meer barok aanzien geven. (') 

Nog merkwaardiger voor hen, die studie maken 
van ouden, typischen huizenbouw, dan Hanover is 
Brunswijk. Geen stad in N.-Duitschland, die daarvan 
meer overblijfselen te zien geeft, uit den tijd der Go
thiek zoowel als uit dien der Renaissance. 

Ook hier vraagt 't eerst de aandacht het marktplein, 
waaraan het „Alts tadt-Rathaus" gelegen is, met twee 
rechthoekig op elkaar staande vleugels een der hoeken 
van het plein vormend; een gebouw in den Gothischen 
stijl, dagtcekenend van 1250 —1468; rijk versierd met 
karakteristiek ornement en beeldhouwwerk. ( i) 

Daartegenover staat de oude Martini-kerk. Op de 
markt een mooie oude, gerestaureerde fontein. Verder 
aan de markt eenige merkwaardige huizen in vak
werkbouw. 

Welke straten men van hieruit doorwandelt, haast 
overal passeert men van die huizen, waarvan de meest 
indrukwekkende zijn het „Gewandhaus" aan voormelde 
markt; huizen aan de „Burgplatz", in de „Poststrasse", 
de „Langestrasse" aan de „Backerklint" en het „ H a u s 
am Sack" (.*) 

Het „Gewandhaus" dagteekent uit het einde van 
de 13e eeuw. Het werd gebouwd om aan de laken-, 
linnen- en kleederverkoopers gelegenheid voor hun 
bedrijf te geven , niet ongelijk dus aan onze vroegere 
lakenhallen. Merkwaardig is dat in een der beide, 
thans ingebouwde Iangszijden, deur- noch venster
openingen zijn te vinden, vermoedelijk omdat bij zijn 
aanleg rekening gehouden is met de tijdelijke winkels 
(kramen) gedurende de jaarmarkten, die daar dan een 
gewenschte plaats konden vinden. Dat dit in con
structie Gothisch gebouw zoo rijk met Renaissance-
versieringen is bekleed, dankt het aan de welvaart 
en den veranderden kunstzin der Brunswijkers van de 
16e eeuw. (') 

Van alle woonhuizen is dat aan het „Sack" n°. 5 
(A° . 1536) 't rijkst met snij- en schilderwerk versierd. 
Jammer dat later de ingang met een portaalbetim-
mcring, in Rococo-stijl, is ontsierd. Het oorspron
kelijke snijwerk is ruw (op timmermanswijze) gedaan, 
maar, geholpen door een oordeelkundige beschildering, 
vol effect. De figuren stellen verschillende bedrijven 
voor of hebben symbolische beteekenis, zooals dat 

(') Zie O r t w e i n , t. a. p., ea Lachner „Holzbau ." , bl 74. 
(») Afb. in V o s m a e r ' s „ D e Kunst v. Ieder", pl. 8 6 , lig. 4 . 
(•) Zie afbeeldingen van een cn ander in Or twein „Deutsche 

Renaissance", dl. 111, afd. 2 9 , pl. 1—18. 
Lachner „Gesch. d. Holzbaukunst in Deuischkwd", gekleurde pl. 

1 en II en L i e b o l d „Mittelalt. „Uolzbauk. in Sachsen", pl. 1 — 3 , 
* , 8 , o. 

(') O r t w e i n , t. a. p. dl. III, afd. 2 9 , pl. II—18. 

met de meeste versieringen van dien aard 't geval is. (') 
Aan het „Backerklint" staat een schilderachtige 

groep huizen van 1538, waarvan een het voormalige 
bakkersgild toebehoorde. Dan het „Merckelsche Haus", 
een type van dien vakwerkbouw, waarbij het beneden
gedeelte eerst é é n , daarna twee verdiepingen massief 
111 steen werd opgemetseld, zoodat alleen de boven
verdieping naar ouderen trant in hout bleef gecon
strueerd , en de meeste versiering (houtsnijwerk) be
hield. (>) 

De meeste huizen zijn echter óf geheel in houtbouw, 
óf alleen de onderste verdieping in steenbouw opge
trokken. Hunne vakwerken kenmerken zich door voor
uitspringende verdiepingen met architectonisch gepro
fileerde balkeinden, geornementeerde borstweringen, 
enz. In hunne versieringen kan men duidelijk de op
volgende kunsttijdperken van af de Gothiek tot de 
Barok en de Rococo nagaan. (*) 

Onder de details in Renaissance-stijl uitgevoerd, 
verdienen in 't bijzonder eenige „erkers", poorten en 
portalen afzonderlijke vermelding. Van eerstgenoemde 
vindt men aan de „Burgplatz" aan een huis van het 
jaar 1573, een voorbeeld, zoo fraai als ik zelden 
gezien lieb. (') 

Merkwaardig is nog dat in tegenstelling met oude 
vakwerkgebouwen in de meeste andere steden, hier 
in plaats van de topgevels de Iangszijden, dus ook 
de dakhellingen naar de straat zijn gekeerd, welke 
dientengevolge vaak met schilderachtige dakvensters 
zijn verlevendigd. 

Ook de totaal-indruk dezer gebouwen is bijzonder 
schilderachtig —• waartoe de gekleurde ornementen 
niet weinig oijdragen — en is in de gewoonlijk nauwe 
straten heel gezellig. Soms is t of üe huizen zich met 
hun inwendige naar buiten hebben gekeerd. Hunne 
symbolische en allegorische versieringen vertellen u 
naief, humoristisch, wat zij herbergen of tot welk 
bedrijf zij eens dienden. Onwillekeurig ziet men er 
hunne tegenwoordige bewoners nog op aan en gevoelt 
men zich maar half bevredigd bij het binnentreden 
kennis te maken met menschen van den tegenwoor-
digeii tijd, al zijn deze nog zoo „genuithlich '. Ik ben 
een warm bewonderaar vau dat schilderachtige en ge
zellige dier oude Duitsche steden; toch zou ik er bij 
voorkeur niet wonen gaan, omdat mij de tegenstel
ling hindert tusschen dat oude, 't welk slechts van 
een velleden bloeitijd getuigt, en het nieuwe wat zich 
daartusschen niet harmonisch heeft weten te nestelen. 

Hanover voldeed mij in dat opzicht beter; daar 
een domineerende nieuwe stad, als een gordel om de 
oude gebouwd en deze met haar overwicht niet ver
nietigend maar beschuttend, schijnt mij een passender 
verhouding. 

Brunswijk laat zich beter vergelijken met Munster; 
niet alleen omdat deze steden elkaar meer gelijk zijn 
in grootte, maar vooral omdat men in beide gevoelt 
te wandelen in de schaduw van een aloud, traditio
neel gezag. Daar dat van den bisschop, hier dat van 
den hertog. Doch terwijl het eerstgenoemde weder 
sinds lang en voorgoed is gevestigd, is het laatstge
noemde met den dood van zijn laatsten erfelijken ver-

(') O r t w e i n , til. V, afd. 2 9 , pl. 3 4 . — Lachner t. a. p. 
{') I d e m , dl. 111, afd. 2 9 , pl 1— 3 . — L a c h n e r , bl. 1 2 1 . 
(*) I d e m , dl. III, afd. 2 y , pl. 3 — 7 , 9 , 1 4 — 1 7 , 1 9 — 3 0 . Laatstgen. 

reeks platen betreffen het „Neustadt—Rathaus", van oorspiong uit 
de 15c eeuw, maar in de 18e eeuw groutendeels gemaakt tol 'tgeen 
het nu is. Dit gebouw laat ik verder ongcmeld, als vallende buiten 
het kader van den vakwerkbouw. 

I d e m, dl. V, afd. 2 9 , pl. 3 7 — 4 0 . 
(») 1de m, t. •. p- pl. 3 6 , 3 1 . Op pl. 3 6 is tevens afgebeeld de 

vermaarde bionzen leeuw; vermoedelijk een Byzanlijnsch kunstwerk, 
van 1 1 6 6 . 
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tegen woord iger veranderd in een regentschap. Men 
kent de geschiedenis van den excentrieken hertog, die 
zonder wettige erfgenamen stierf en wiens plaats thans 
is ingenomen door prins Albert van Pruisen. 

Van Brunswijk spoorden wij naar II a l b e r s t a d t , 
mede zeer merkwaardig om hare oude gebouwen, waar
van de Domkerk 't eerst dient vermeld. Hare oudste 
deelen dagteekencn uit 't einde der 12e, andere ge
deelten zijn van de 13e en 14e eeuw. Zij is sedert 
1850 zooveel doenlijk in haar ouden luister hersteld. (*) 
Behalve de vele sehoone details in Romaanschen en 
Gothischen stijl, waaronder een rijk versierde bisschops
zetel, bevat deze kerk een rijke verzameling misge
waden en andere oude specimina van kerkelijke kunst. 

Zeer bezienswaardig is ook de nabijstaandc oude 
L . Vrouwenkerk. (a) 

De stad verder doorwandelende, verlustigden wij 
ons op nieuw in dc aanschouwing van tal van karak
teristieke huizen in vakwerkbouw, (*) waarvan eenige 
met en om het Raadhuis een groep vormen en van 
zeker standpunt gezien, een oud stadsgezicht bieden, 
zoo mooi als maar zelden wordt aangetroffen. (*) 

(Wordt vervolgd). 

B O U W K I N 8 T EN VRIENDSCHAP TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Dinsdag 9 Maart 1897. 

In deze vergadering trad als nprcker op do heer F. \V. Braat Jr 
met het onderwerp „1'ubrikatic vau voorwerpen in zink, brons 
en ijzer". 

Tot voor ongeveer 60 jaar was het in ons land een gulden tijd 
voor do loodgieters; geen ander muteriaal voor metalen dak
bedekking bestond er dan lood of koper, materialen, die den 
loodgieter in do gelegenheid stelden om flinke rekeningen te 
maken, te meer, daar bet toen gebruikte lood van hoog zilver
gehalte en dientengevolge duur wus 

Ken rilling ging dan ook door de leden dor loodgieters, toen 
het zink in ongevper 1835 zijn intrede in ons land deed; eerst 
werd bet harde, weinig buigzame materiaal eenvoudig afgekeurd; 
het was zoo moeielijk te bewerken, en de knecht* scheurden 
zich liet goed cn de huid dikwijls aan de scherpe kanten. Lang
zamerhand werd echter de concurrentie oorzaak dat men zich 
meer voor het eerst zoo sterk afgekeurde materiaal ging interes
se eren. 

Veel fouten in de bewerking werden natuurlyk in bet begin 
gemaakt: zoo spijkerde men alles, uit angst voor wegwaaien, 
•;ocd vast, zoodat na eenigen tijd de bedekkirg stuk scheurde. 

Terwijl het ziuk verbeterde, ging het lood in kwaliteit achter
uit, doordion niet meer het zuivere bloklood, doch teel afval van 
lood en ook oud lood werd omgesmolten tot nieuw; dnar er op 
die wijze vuil e. a. in komt, cn het niet voldoende wordt afge
roomd, is dit lood hard en broos en verteert spoedig. Den meesten 
waarborg levert nog het gestreken of gegoten lood, daar voor 
het gieten het lood zeer vloeibaar moet zijn en het weinig 
vreemde storten mag bevatten. Uit een hierover met eenige leden 
gevoerde discussie bleek, dat de ecnigo waarborg voor het ver-
krygen van eoed lood, ligt in een chemisch onderzoek. 

Voor zink, dat langzaam in waarde toenam, door de verbeterde 
walsen en ertsen, prefereerde spr. nog steeds het Sileziscbe zink , 
hoewel ook bet Belgische en Spaansche, alsook het Duitsche zink 
soms van zeer goede kwaliteit is. Men zorge echter steeds, dat 
bet afkomstig zij van een solied vertrouwbaar fabrikant. Wat 
betreft bet gebruik van lood of zink voordaken, b.v. vau torens, 
raadde Hpr. aan, wanneer geen geld genoeg beschikbaar i s , in 
plaats van 35 ponds lood, liever zwaar zink, b. v. no. 18 of 20, 
te nemen. 

Omzetten tot baken of k langen ia bij zulk zwaar zink natuur
lijk niet geraden; het moet op zeer oordcelkunaige wyze worden 
toegepast. 

De kleur van het zink, in het begin lcolyk, wordt na een paar 
jaar aangenaam; op een vraag van den Voorzitter, of deze lee-
lijke kleur niet direct is weg te nemen, werd door spr. als 
middel genoemd z. g. n. plombagioc, een soort verfstof, doch 
waaromtrent alleen ongunstige resultaten bekend waren, verd.r 
silicnat dat langen tijd goed Mij ft. voorts beste verfstoffen, 
die goed moeten worden gewreven, eu vervolgens nis damponeer-

<') Aib. in Vosmaer's uitgaaf: Üc Kunst v. leder, pl, 8o, fig. i . 
(•) Aib. in D e A a r d e e/h. V o l k e n ie dl. bl. 2 0 S , 2 1 0 ; Ort-

w e i n „Deutsche Kenaiss dl. V, afd. 4 6 , pl. I—8. 
i s ) O r t w e i n , t. a. p. l . i ebo ld „Mittelalt. llolzbauk." pl. 7, 
0) Zie afb. daarvan in K e l l e r ' s „Europa", dl. 111, 1>1. HIJ de 

A a r d e e/h. V o l k e n , dl. I, bl. 305. 

werk worden opgebracht, iets waarvan spr. zeer goede resultaten 
had gezien. 

Ook voor imitatie-brons ia het zink zeer geschikt; de brons-
laag wordt langs galvanischcn weg opgebracht, on dc producten 
zijn soms zeer moeilijk van echt brons tc onderscheiden. 

liet ijzer is een mooi, doch zeer moeilijk tc bewerken materiaal; 
de kunst om dat materiaal recht te doen wedervaren, zoo hoog 
gestegen in de middeleeuwen, raakte in verval tot voor ongeveer 
30 jaar. Sedert dien tyd is een groote vooruitgang merkbaar, en 
ziet men meer en meer goede producten, zoo van esthetische 
als van technische waarde. 

Spr. toonde verscheidene voorwerpen, in de zaal geëxposeerd, 
die aan deze beido eischen voldeden, en gaf een beschrijving op 
welke wijze b. v uit een Btaaf ijzer een roos, een kelk enz door 
opstuiken, kloven, buigen en rekken wordt verkregen, zoodat 
het gebccl, als technisch kunstwerk, verre staat boven de bloemen 
enz. met losso geperste bladen. 

Verscheidene teekeningen, photogrnphicën en werkstukken, in 
de zaal aanwezig, diendon verder tot besproking en gedachten-
wisseling tusschen spr. en toehoorders. 

Nadat de Voorzitter don spreker bad dank gezegd voor zijne 
voordracht, deelde hij mede, dat de interessante collectie toeke-
niugon cn werkstukken gedurende 2 dagen in het lokaal zou 
blijven tentoongesteld voor do leden en het publiek. 

TECHXI8CHK V A K V EI ï E E XIOIN O. 
A F D E H J K G D I A H A M ; . 

ƒ 'er ga dering van 6 Ataart 1 8 9 7 . 
Na het openen van do vergadering, de goedkeuring der notulen 

eu het aannemen van drie leden, kwam de voorlezing aan de orde 
van het verslag over levensverzekering, uitgebracht door de daar
toe beiiocnulo commissie. Een lid vroeg of er naar do soliditeit 
van de verschitloudc maatschappijen onderzoek was gedaan om
dat de uitbetaling in sommige gevallen wel wat te wenschen 
overliet. Do voorzitter bedankte de commissie voor haar werk
zaamheden, waarna besloten werd haar te ontbinden en de verdere 
werkzaamheden aan het hoofdbestuur over tc laten, daar deze 
zaak meer de Vereeniging dan de afdecling gold. 

Ken lid beantwoordde de vraag over de Belgische baksteen, en 
kwam dour verschillende attesten tot de conclusie dat dc Hollandsche 
steen de voorkeur verdient boven de Belgische. 

De tweede vraag werd beantwoord door het blad „De Ambachts
man", dat het branden van palen afkeurt. 

Door een der leden werden de volgende vragen gedaan: lo. 
Hoe kan in overeenstemming met de honorariumtabel voor archi
tecten (een tabel die niet geregeld is naar bekwaamheid, doch iu 
alle opzicht en slechts uaar dc soort en grootte van een werk) 
een dito percentsgewijze honorariumtahd voor bouwkundige op
zichters eu teokenaars worden vastgesteld 'f 80 Zyn van ecu derge
lijke tabel, evenals dit voor de architecten het geval is. ook voor 
de bouwkundige opzichters en teekenaars nuttige resultaten te 
verwachten 'f 3o Kau eeu dergelyke regeling als sub 1 gevraagd, 
ook worden toegepast ten nutte der beoefenaars der audere tech
nische vakken? Voor bet geval de vergadering mot dc strekking 
dezer vragen mocht instem men voor het verkrijgen eener honorarium-
tabel, gaf do voorsteller in overweging zooveel mogelijk uüe Neder-
landsche bouwkundige opzichters en teekenaars uit te uoodigen, daar
aan mede to werken, ten einde vóór alles ieders meening te hoorei), 
wijl het hem voorkwam, dat loonregeling spoedig dient behandeld 
te worden. Do voorzitter stelde voor, deze vragen in handen eener 
commissie ter onderzoek te stellen, waarop een dor leden de be
merking maakte dat een onderzoekings-commissie veel tjjd be
hoefde, roden waarom hij aan een handelende com missie de voorkeur 
gat en het voorstel deed, in aansluiting met de aangeboden vragen 
verder te gaan dan het voorstel van den Voorzitter Hij bracht 
fa herinnering dat nu ongeveer 4 maanden geleden door de af
deeling Den Haag der T. Y . - V . een verzoek was gericht aan de 
afd. Den Haag der M. t. B. d. B. om inlichtingen omtrent den 
stand der werkzaamheden der commissie, vóór (twee en eeu 
hall) jaar door die afdecling benoemd voor het opmaken ejner 
houorarium-tabol voor opzichters en teokenaars, en voegde er 
aan toe dat tot lieden geen antwoord op dat verzoek bij de T. 
V.-V. was ingekomen, zoodat, naar sprekers meening, nu niet 
meer aan de beleefdheid wordt tekort gedaan als men pogingen 
in het werk stolt zulk een !:onorarium-tabel te ontwerpen. Dit 
toch is naar zijne meening eene handeling die precies gelijk staat 
tegenover dc patroons-architecten en principalen, als die van de 
patroons-architecten tegenover hunne principalen op 31 Mei 1888. 
Spreker stelde daarom voor de vragen met het adres onmiddellijk 
naar het hoofdbestuur tc zenden cn uit de bouwkundigen der T. 
V. V. eene commissie te benoemen, die alsdan de taak van het 
Hoofdbestuur zou kunnen verlichten duor het zenden van circu
laires, om de medewerking vau alle Ncderlandsehe opzichter-
teekenaars te verkrijgen. 

Het bureuu van plaatsing zou goede diensten kunnen bewijzen 
en ter tegemoetkoming in de noodzakelijke onkosten beloofde de 
afd. Don Haag hnnncicelcn steun. De voorsteller meende in don 
geest der vragen tc moeten advisecron. het hoofdbestuur cn de 
commissie cr op te wijzen, dat men slechts verlangt een regeling 
van het loon zonder moer; dat vooralsnog- van poging tot ver
hooging van loon geen sprake kan zijn omdat de mogelijkheid 
hiervan eerst kan blijken na hot onderzoek door do commissie. 

Door deze voorloopigo regeling zou reeds de wyze van salarieeren 
billijker worden en minder afhankclyk ziju van omstandigheden 
en van du willekeur van patroons en architecten. 

Van het hoofdbestuur was eon schryven ingekomen dat voortaan 
allo leden dor T. V. V. tot do tentoonstellingen toegang hebben 
op vertoon van diploma en tegen betaliug van 10 cents. 

In de bus werd een drietal vragen gevonden , die iu do vol
gende vergadering behandeld zullen worden. 

ARTI ET INDUSTRIE TK ' s -URAVENHAGE. 
Vergadering van Woensdag 10 Maart 1897. 

Iu deze algemeene vergadering, onder voorzitterschap van den 
heer Jou. Mutters gehouucn, word door den secretaris, den heer 
E. J . Belinfante, eeu uitvoerig verslag uitgebracht over den toe
stand en de werkzaamheden enz. der Vereeniging, gedurende het 
jaar 189G. 

l'it dat jaaroverzicht bleek onder meer. dat het ledental was 
gestegen van 137 tot 161. Vooral iu het aantal werkende en 
kunstlievende leden was aanmerkelijke vooruitgang te coustateeren. 

Langs du wanden vau dc vergaderzaal werd ecu keurige col
lectie Japansche tapyteu van deu heer Amiabol eu decoratiewerk 
van den beer Kippul tentoongesteld, alsmede tal vuu teekeningen 
van ontwerpen op de 12 sehutsprysvrageu, in bot jaar 1896 door 
hot vieuuotschap „Architectura et Amicitin", te Amsterdam, 
uitgeseüretou. 

Lit de toelichting, die do hoer Aimabel vun du tapytuu gaf, 
bleek dat ze nog goedkooper waren dan onze gewone koehuar-
karpetteu. Eu toch zijn ze vuil mooier van kleur en teekening. 
Gevreesd werd dan ook, dat deze tapijten gevaarlijk konden 
wordeu voor onze Nederlaudsche industrie. 

Het decorutief werk vau den heer Kippel, dut algemeen geroomd 
werd als mooi in tuou en opvatting, is bestemd voor ecu op het 
Plein alhier te openen vischsalou. 

U I N N E N L A N D 5 C H E B E R I C H T E N . 
's (ÏKAVI.MIAI.I;. De commissie, door hot bestuur van Arti et Indus* 

trïae alhier benoemd tut liet voorbereiden van een tentoonstelling 
van beachry vingen eu ai beddingen van versieringen, aangewend 
hij lotOODten eu andere lieuglykc gebeurtenissen, zoowel in Neder
land als iu liet buitenland, zoomede tot het uitschryven vnu prys-
vrugun voor concepten vuu versierhigsmotieveu voor straten, 
pleinen, bruggen, huizen enz. voor do iuhuldigingsfeesteii in 1898, 
üeeft «eu uitvoerig plun met begrooting van kosten ad / 2500 
opgemaakt, terwijl bet huur mocht gelukkeu toezegging te bekomen 
voor het kosteloos gebruik van ecu voor de tentoonstelling uiterst 
geschikte zaal. 

Duur de kas vuu „Arti et Industrius" niet toelaat tot de 
verwezculykiug dier plannen votdoendeu gcldclyken steun te 
verleenen, heeft het zich lot deu Gcmeentoruad geweud met 
het verzoek, uau dc vereeniging een gcldclijken steun toe te 
zeggen tot een bedrag vau bootstens / 2000 of zooveel minder 
als cr later ter bestrijding van de hoogst noodige oukostcu zal 
blykeu benoodlgd te zyu. 

liet hes tuur iwytelt er niet uau, dat de Raad het groot belang 
der prijsvragen eu het tuntooustolleu der antwoorden voor het 
welsiageu vun eeu duel der luestou vun 1898 volkomen zal be 
sciicii, cu dut hut tot stand brengen van artistieke versieringen 
in die voor uns luud zoo hoogst gewichtige dugcu niet uuders 
dan den ingezetenen der residcutio ten goede kan komen. 

Het zou hut bestuur dau ook hoogst aaugenaam zyn, indien 
zij eeuigszius spoedig oen beslissend antwoord van den Raad 
mocht ockuineu, wyl do zaal voor do expositie enkel iu de 
muunduu September cn October ter beschikking is gostcld eu 
boveudiun voor het beuutwoordeu vau de prysvrugcu dc uoodige 
tijd dient tu wordeu gelaten. 

Het bestuur vau „Arti et Industriae" stelt, op voordracht van 
de bovengeuoemde commissie, voor om uit te schrijven verschil
lende prijsvragen voor vursieringeu iu do gomeeutu 's-Gravenhage 

Uevraugd zullen wordeu ontwerpen: 
A . Tot tydelijke versieriug en illuminatie van pleinen, waar

van de kosten zullen mogen bedragen: 
lo. van het pleiu tegenover het Paleis iu het Noordoindo, 

f3000; 2o. vuu het plein voor het station van deu Holluudacbeu 
IJzeren Spoorweg, f2000; 3o. van het plein voor het station 
vau den Staatsspoorweg, 130uO; 4o. van het Buitenhof, t'6000; 
Do. vau dc Plaats, 14000; 6 0 . vau het Plein 1813, f6000. 

B. Als voren van bruggen, lo. de Wagenbrug, f3000 ; 2o. do 
Boschhrug, f 1Ö00; 3o. dc Bozuidenhoutsche brug, f1500; 4o. de 
brug voor dun noordelyken ingang van de Prineestraat, f 1500. 

C. Als voren van ecu straat eu van haar eindpunten, bv.: 
lo. de Hoogstraat, 2o. de Veenestraat, 3o. de Spuistraat. 4o. 

de Vlamingstraat, 5o. de Wagenstraat, 60. de Parkstraat, 7o. het 
Nassaupluiu, 8 0 . de Oedempte Gracht, 9o. de Priusestraat, lOo. 
du Laan vuu Meerder voort. 

Elke versieriug berekend op f20 per strekkonden meter en 
op f -uO voor elk eindpunt. 

D. Als voren vau deu Vijver, f8000. 
E. Eener tijdelijke tribune, bestemd voor de Maliebaan ter ge

legenheid van eeu militair feest. 
E. hener tijdelijk vnjhtuuiule muziektent. 
O. Vau twee decoratieve mouten, dc eene boog 10 M. . f400, 

de andere hoog 15 M. , t' 5U0. 

H. Van do versiering en illuminatie van den gevel van een 
dubbel becronhuis, kosten f 500. 

I. Voor een hoerenhuis, deur met twee vensters aan ecu 
zijde, f300. 

K. Van een vrijstaand sierpoortje of boog, te plaatsen voordon 
ingang vnn ccn huis, eu voor dc illuminatie daarvan f250. 

L . Voor een vrystaandc tijdelijko eerepoort of boog, hoog 10 
M., en voor de illuminatie daarvan f2500. 

Voor dc bosto ontwerpen worden verg. zilv. en zilv. med. uit
geloofd. 

— Het voornomen bcstaut binnen korten tijd de twee gebouwen 
naast dc „Witte of Litteraire Sociëteit" to sloopen en op te trekken 
in deu stijl van liet bestaande soeiuteits-gebouw. 

FIUXKKKII. Hot besluit van den Gemeenteraad, om den zooge-
iiuamden Globe beker tc vorkoopen, is door dc Regcering nietig 
verklaard. 

P E R B O N A . L I A. 
— By den wuterstaat in Ned.-Indië' is: 
bono e ind tot opz. lo kl., do ter beschikking gestelde ambt. 

op non-activiteit P. Bommel; 
o v e r r e p l a a t s t imar do ros. Bantam, de opz. 2e kl. J . 

Vreodenburgb; naar do res. Krawang, de opz. 3e kl. I. R. Albinus; 
naar de res. Pckalongnn, de opz. 2e kl. J . 1L W . de Roozo; uaar 
Poerworcdjo, de opz. 3e kl . E. E. Wolft'; 

t o e g e v o e g d aan den chef der irrigatic-afd. Serujoe, met 
Kurung-unjor als standplaats, do opz. 3o kl. Cu. L. Breedt; 

v e r l e e n d wegens langdurigen dienst, eeu jaar verlof aan 
den opz. le kl. J . B. Hcnstedt. 

— Bij den aanleg vun Staatsspoorwegen is : 
o v e r g e p l a a t s t nuar do lijn Batavia—Tangerang—Bantam, 

de tydel. opz. 2e kl. O. B. A. vau der Hoeven. 
— Bij beschikking van den minister vnn waterstaat zyu 

b e n o e m d tot buitengewoon opzichter: 
A. Sliedrecbt en J . A. van Dalseu te Andel, Idj het nuikcu van 

ecu schutsluis enz, in de gemeente Engelen, cn 
J . Sizoo to Dordrecht by do verbetering vau de Bovcn-Maas. 
— Aan den heor J . do Koning, civiel-ingenienr te Nijmegen, 

is door den Minister vun Landbouw der Fransche Republiek ge
schonken liet kruis van ridder du mérite agricole. 

— Bij de werken tot verbetering van het kunuul vuu Terneuzen 
zyn benoemd: tot tijdelijk adjunct-ingenieur de beer H. Thorn 
Prikker, adj.-ing. bij den algemeenen dienst vau den wuterstaat 
te 's-Gravenhage, en tot buitengewoon opzichter de heeren O. 
Stuurman te 1 Jinuidcn, W. D. J . Hammccher en F. J . de Groote 
to Rotterdam en E. J . vuu Wc ij lisbergen te Hoofdplaat. 

— Door B. en W. van Hengelo (O.i zijn uit een 24-tnl sollicitanten 
tot opz. hij den schoolbouw benoemd dc heeren J . Hartsuiker tc 
Lnscbcde en A. Junzen tc Almelo, beidcu bouwk. opzichter. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N\ 
— By het toezicht op de spoorwegdiensten eu het stoomwezen 

in Nederlandsen-Indie is vacant do betrekking van inspecteur 
der derde klasse, wauraan is verbonden eeue bezoldiging van 
ƒ8900 'sjaars. Zij die hiervoor ïn aanmerkiug wenschen te komen, 
behooren zich vóór 1 Apri l , bij gezegeld adres, tc wenden tot 
het departement van koloniën. 

— T e e k e n l c e r a n r aan dc ambachtsschool te Haarlem, 
om aan smidslecrlingen 6 uur in dc weck les te geven. Adres 
vóór April aan den directeur. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , praetiseh ervaren, teven* 
teekonaar. Salaris / 50 per maand. Adres lett. P R, Bureau dezes. 
(Zie advert, in het vorig no,). 

— H o o f d o p z i c h t e r hij den bouw der pomp- en ontyze-
ringswerken der waterleiding te Tilburg. Salaris f 100 per maand, 
beuovens bouwtoelage. Adres lott.C. T., Bureau dezes. (Zieadcert. 
in het vorig no.). 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bij oen groot bouwwerk to 
Rotterdam. Adres, met opgaaf vuu reforeutién eu verlangd salaris, 
aao den boekh J . P. Bladergroen, Nieuwchavcn 153, Rotterdam. 

— F l i n k e e n i g s z i n s a r t i s t i e k o n t w i k k e l d 
t e e k e n a a r , bij een architect te Amsterdam. Adres lett. V G 
696, Nieuws v. d. Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen ivorden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven!) 

— Een bekwaam bouwkundig opzichter-tcekenoar en uitvoerder 
zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing b|j een architect of aannemer. 
Adres no. 29, Bureau de/es. (1) 

— Een bouwk. opz-teekenaar van goede getuigen voorzien, zag 
zich gaarne als teekenuur geplaatst, liefst in Amsterdam of Den 
Haag; hoog salaris geen vereischte. Adres no. 30, Bureau dezes. (1) 
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IVLAKIJN E . 
O' Vice-Admiraal, Directeur e n 

Commandant der Marine te Amster-
dam, z a l op Donderdag deu Ü 5 
Haar t 1 H Ü 7 , des voormiddag» te 
elf u u r . in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van eene Stel
l ing t»t berging van pa-
troondoo/.eii en eenige 
bijbehoorende werken l n 
en Iti.j het Projectielen 
Hagaxljn i n den Noor-
der-l.lpolder te Amnter-
dam. 

De voorwaarden, waarnaar de a a n 
besteding zal geschieden, liggen ter 
lezing a u n het Departement T a n Marine 
te 's Gravenhage, bij de Direction der 
Marine te Amsterdam , Willemsoord en 
te llcllevoetiluis, ter Griffie van de 
Provinciale Besturen , uitgezonden! dat 
vnn de Provincicie Zuid-Holland, en 
ter Secretarie van de Gemeentebestu
ren te Rotterdam en te Dordrecht. 

De aanwijzing zal geschieden den 
1T Maart te vuren aan hen, die zich 
daartoe des morgens te tien uur ver
voegen aan liet Bureau van den Hoofd
ingenieur der Marine te Amsterdam, 
bij wien tevens, op franco aanvrage, 
afdrukken vau Int bestek verkrijgbaar 
zyn legen ilü cent per exemplaar. 

De inscbrijfingsbiljetten, ingericht 
overeenkom,tig ari. o der Algemeene 
Voorwaarden zullen, behoorlijk geslo
ten, moeten worden ingeleverd ter 
grillii' vau de Directie der Mariue le 
Amsterdam, vóór of uiterlijk op dun 
dag der besteding, des voorin.ddags 
te 11 uur. 

De Viee-Adiniraal voornoemd, 
C. TEN' BOSCH. 

A M S T E R D A M , 11 Maart 18DÏ. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, t U U r , Engineer. 
Kantoor: ISO • »•• Knyterkade , A1IWTF.ltK.VVI. I'iliaaal: SO link in . 

Hooidngont voor Nederland, llolgië en Koloniën van SHANKS & Co, te Ilarrhead. 
Speeiabtoit voor de Levering van cornpleeie Hadinriehtingen. — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zyu nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipe», IJteren Badkuipen.— 
Closets, Wasehlafo/s, Urinoirs enz. — V • B W A K M I SU en V K X T 1 I . A T I K . 

Belust zich mot de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer conciirruerendo pryzen. 
Teekeningen cn prijsopgaven gratis. Wodcrverkoopcrs genieten het gebruikelyko rabat. 

Hoofdagent van H. W A VII O O I ) ,y Co. Ltd. l.ond.n. L I F T E N . 

AANBESTEDING. 
Kon. West-Indische 

Maildienst. 
O p I I «€•»•*</««/ 94 maart z a l 

i n l i e t K o f f i e h u i s „ U E BOODE L E E U W " 
te '£' i u r e w o r d e n A a n b e s t e e d : 

Het bouwen van een «schaft
lokaal i i i u i x i het beMtaan-
de Kantoorgebouw aau 
de He Huijterkade te A H -
sTKlt l»AH, met de leve
rantie van alk-materialen 
en arbcidaloouen. 

liet bestek is ml ƒ 0 , 1 0 te bekomen 
ter Stoomdrukkerij van RUEI.OTFZEX 
eu HUlliNEtt M.'Z. Voorburgwal te 
Amsterdam. 

lnlicluiiigi'ii geven de Architecten 
A. L. VAX GENDT & ZONEN. 

AANBESTEDDfft. 

AAHBESTEDIHG. 
Het D I J K S B E S T U U R vnn Hen Wü-

lielminapolder zal 

op Woensdag den 24 Maart 1897, 
des voorniiddags te 11 uren, in het 
Gemeentehuis te Wilhelminndorp, 

;i;iiil>«'.<«t<-<i<'ii: 
het bouwen vnn een nieuwen 

IH IKKI t iu den Uliineii-
dijk bij dehoi»tcde „Oost-
Be vela u d" niet bijbehoo-
l e n d e werken i n den 
Wil l ic ln i inapoldcr . 

Het bestek met teekeningen ligt van 
af 15 Maart a. s. ter inzage in de 
herberg van J . V A N D U K E , te Wil-
hehiiinadorp, terwijl verdere inlich
tingen te verkrijgen zijn liij S. VAN 
DER V E G Ï tc Sas van Goes. 

Aanwij'.ing geschiedt op Vrijdag 
den W Maart 1897. 

W n . H E L M I N M H I R I ' , 19 Maart 1897. 
II. A. HANKEN, Dijkgraaf. 
E. VAN DEN BOSCH, 

Ontvanger- Gri/fier. 

Up D o n d e r d a g « 5 H a a r t is :»; . 
zal in net Hó iel AMBUICAlS, iield-
belie Plein te Amsterdam , wordeu 

aanbesteed: 
Het V E R B O U W E N van 

een l'e r c e e I aan «Ie 
Itloeiugracbt Xo. 17 te 
AniMtei'iliiiu. 

Voor rekening van den Weled. Hoer 
T H . COOL te liussum. 

Aanwijzing op Donderdag 18 Maart 
lies namiddags leu 2 ure. 

BESTIK en TEEKEXINU te verkrijgen 
tegen betaling vau fl.— uan genoemd 
perceel en bij deu ondergeteekeude, 
bij wien ook nadere inlichtingen te 
bekomen zijn. 

A . U I K S K / u . 
Bouwkundige te Utrecht. 

Vertegenwoordiger oor <le 
Provincie Utrecht 

der tinna G. ét J . Cooii. 

AMBESTEDUft 
Namens den Heer W . J . STOKVIS 

te Arnhem, zal de Architect A. R. 
F R E E M te Arnhem, op Zaterdag 
gO Haart ' 9 7 des namiddags te 2 
uur in liet Café W A T E B B E Ü S , Ketel
straat 4H te Arnhem in het openbaar 

aanbi 'sleden: 
Het doen van hcrs l e l 

l ingen en vernieuwingen 
ann het perceel Velper-
plein Xo. 15 te Arnl iem. 

B E S T E K met T K E K K K I K U C N liggen 
ter visie in h e t lokaal der besteding, 
terwijl bestekken tegen betaling van 
/*0,50 l e v i r k r i j g i n zijn ten kantore 
van den A r e h i n c i . A a n w i j z i n g i u loco 
op Maandag J.1 Mtuil ls'Jt , des 
voormiddag* 1(1 u u r . 

lie Architect, 
A . U . I ' H E E M . 

)UI-SPIEGELGLAS' 
HENRI HUINCK. &.ALEX. IMHOTE 

ROTTER p AM.. < 

L. van der Hoorn. 
DONKERSTRAAT 17. UTRECHT. 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, TELE-
PUONEN, BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor G A L -
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 . 

AAHBESTEDIHG 
De Heer H. LIEFERS le Wapen-

velde is voornemens op l lon.l . ' i ' i lag 
1H H a a r t 1HJI7, des namiddags om 
•i uur, aldaar publiek uan te besteden: 

H e t wed er.» p bouwen der 
h e r b e r g „ h e t Z w a r t e l*uard", 
ge legen te Vt .1 pen i <•! il c. 

Bestek en teekening liggen vun af 
15 Maart ter inzage bij den Aanbe
steden 

Verder ook inlichtingen te beko
men bij 

A. D E K K E R , 
Mr. Timmerman, Beerde. 

M a a t s c h a p p i j 

tegen schade 

D e I I U U m i L A l i ™ van 1846. 
's-GUAVENHAGE, HerltuMn, 

hoek Prinsestraat — ZU'ITIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein - ROT
TERDAM, Zuidblaak 50 — BREDA, 
Prinsenkude — ALKMAAR, Lange-
b t r a a t . 

L A G E IMtKHlP.X. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 

32 s 'e J A A R G A N G N ° . 12. ZATERDAG, 20 Maart 1897. 
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bij vooruitbetaling / b.50, voor de overige landen der Postunie, niet 
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I N D R U K K E N V A N E E X B K Z O K K A A N E E N I G E 
S T E D E N O M E N BIJ D E N H A R Z , 

M E E R I I I J Z O X D E R M K T 'l' ( IOC. 01' I I A R E N V A K W E R K B O U V V . ( ' ) 

II. 
Van Halberstadt vervolgden wij onzen weg langs 

Quedlinburg tot Thale, een der hoofdpunten vanwaar 
men een tour door liet Harzgebergte maken kan. Wij 
deden dit over de Broeken tot G o s l a r , eens het gelief
koosde verblijf van de Saksische en Frankische keizers, 
in de middeneeuwen een der belangrijkste steden van 
Duitschland; thans nog merkwaardig door hare oude 
cn overoude gebouwen, getuigen eener geschiedenis van 
meer dan 1000 jaren. Want gesticht door Hendrik I 
(919—936), die hier in het gebergte een wijkplaats 
zocht, hielden er sinds 979 zijne opvolgers geregeld 
verblijf, waarvan wij hier enkel nog willen noemen 
keizer Willem (1253), omdat deze bij ons uit de 
vadcrlandsche geschiedenis meer van nabij bekend is 
als Graaf van Holland; — dezelfde wiens beeld prijkt 
boven de fontein op het Binnenhof te 's-Gravenhage. 

Toen de roem van het keizerlijk geslacht was ge
taand, bloeide Goslar op nieuw door den handel, / i j 
sloot zich aan bij den bond der Hanzesteden en was 
gedurende 300 jaren een toongevende handelstad, door 
vele naburen benijd. Haar gemeentewet werd het model 
voor alle handelssteden en legde den grond tot een 
eerlijken handel in die dagen, waarin geen wetten op 
dat gebied bestonden. 

Van 1494—1517 werd Goslar omringd door zware 
muren met torens en gemaakt tot een geduchte vesting. 

Kenige sporen van zijn vroegere macht en pracht 
zijn nog over. Het had veel te lijden van den der
tigjarigen oorlog en in de 18e eeuw werd het tot 

(*) Voordracht, gehouden door deu lieer II. I.. Hoersma in de af
deeling ,,'s Gravenhage'' van de maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst 

•atie: Bureau van De Opmerker, Van lïylandtstraat 116, 's-Gravenhage. 
Advertentien van 1 tot 6 regels fl,y>, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor elke regel meer / ' 0 . 2 0 . (iruote letters worden berekend naar 
plaatsruimte Afzonderlijke nummers met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat f'0.15. 

tweemaal toe bijna geheel in de asch gelegd. Maar 
nog verdient het den naam van „Duitsch Ravenna". 
Het hotel „Kaiserworth" aan de markt, waarin de 
meeste reizigers hun intrek nemen, dagteekenend van 
de 15e eeuw, was eens een der fraaiste gildehuizen. 
Op het Raadhuis vindt men nog de statiezaal met de 
afbeeldingen van sibyllen en keizers, toegeschreven 
aan Wohlgemuth, den leermeester van Albrecht 
Dflrer. Van de oude kathedraal is weinig meer over; in 
het jaar 1820 werd zij voor afbraak verkocht en in puin 
weggevoerd. Daarentegen zijn gebleven, hoewel sterk 
gerestaureerd, de Marktkerk en de Kloosterkerk, 
Romaansche bouwwerken van de 12e eeuw. Nog 
ouder is de Domkapel (uit het midden der ileeeuw), 
waar dc tourist gaarne zijn mark betaalt, om het 
altaar van Krodo te zien dat, vervaardigd door 
een Duitschen metaalwerker uit dien tijd , beweerd 
werd aan de Heidensche godheid tot verblijf te 
strekken. (') 

Heine toont zich niet zeer ingenomen met Goslar. 
„ H e t is altijd dezelfde geschiedenis — zegt hij — 
wanneer men beroemdheden van zoo nabij gadeslaat. 
Ik vond een nest van huizen, in elke richting door
sneden van enge straten, zoo kronkelend als een 
doolhof en te midden daarvan een ellendig stroompje, 
waarschijnlijk de Goslar, die zijn effen, eentonigen 
weg volgt. De bestrating is zoo hortend cn stootend 
als Berlijnsche hexameters. Alleen de oudheden, 
die de stad omlijsten, d. z. de overblijfselen harer 
muren, sterkten en torens, geven aan de plaats 
een schilderachtig uiterlijk. Een van die torens, be
kend als de „Zwingcr", heeft muren, die zoo dik 
zijn dat men gansche kamers daarin heeft uitgehold. 
Het Marktplein is klein en in het midden staat een 
fontein, waarvan het water in een metalen bekken 

(') Verg. K e l l e r ' s „Europa", bl 106, 3e dl. (m. afb.) 
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vloeit. Als er brandalarm wordt gemaakt, geschiedt 
dit door op dat bekken te slaan, waarvan het geluid 
tot op verren afstand wordt gehoord. Niets is be
kend omtrent den oorsprong van dit werk; som
migen zeggen dat de duivel het in één nacht heeft 
overgebracht naar de plek , waar het zich thans be
vindt. In die dagen was het volk niet verstandig en 
het maakte den duivel even onverstandig als het zelf 
was. Zij gaven elkander wederkeerig geschenken". (') 

In afwijking van Heine was mij uit mijn eerste 
bezoek een aangename herinnering bijgebleven, nl. 
die van een oude schilderachtige stad. Ik logeerde 
toen in „Paul's hotel", met zijn bierhal in een ouden 
vestingtoren, waar zelfs het biljart denken deed aan 
den overouden reuzentijd; zoo log en groot was het. 
Doch nu zou ik geen legende, maar cen leugen 
gaan opdisschen, want voor zoover ik weet, dagtee-
kent het biljart eerst van omstreeks 1600. Enfin, die 
toren was oud; dat was aan alles tc zien, maar schil
derachtig ook, door zijn vervallen staat. Thans vond 
ik hem „gerestaureerd", d. w. z. opgeknapt en dien
tengevolge ook ontdaan van het onkruid en al die toe
valligheden, welke alleen de natuur daarop met mos en 
varens kan tooveren. Ik wil niets afdingen van het be
weren dat dit schoone kleed hem op den langen duur ten 
verderve moest zijn, — en toch kon ik bij het aan
schouwen zijner restauratie niet nalaten die ongedaan 
te wenschen. Zij maakte op mij den indruk van een 
verjongingskuur, zooals bij een oud man valt waar 
te nemen, die in kleeding cn manieren de jonkheid 
nabootst, met geen ander resultaat dan dat hij ergernis 
of spotternij opwekt. Dat men kerken en paleizen van 
kunstwaarde, die n ó g als zoodanig dienst kunnen doen, 
zooveel mogelijk in haar ouden staat van glorie tracht 
te houden of bij gebleken verwaarloozing daarin her
stelt, is een gansch ander geval; maar een bouw-
valligen vestingtoren, die als zoodanig geen reden 
van bestaan meer heeft, te restaureeren en voor 
bierhal in te richten, dunkt mij erger dan hem in 
het schoone doodskleed der „ruïne" aan den tand 
des tijds prijs te geven. 

O m zich hiervan te overtuigen, zie men een vroe
gere afbeelding van zulk een toren, (*) nu ook ge
restaureerd en in een bierhuis herschapen. 

Van de oude en merkwaardige gebouwen te Goslar, 
dient in de eerste plaats vermeld het „Kaiserhaus", 
aan de zuidzijde der stad. ( s) Dit is uit een oudheid
kundig en historisch oogpunt een der merkwaardigste 
gebouwen van geheel Duitschland. Van af zijn stichting 
in het midden der 1 ie eeuw was het twee eeuwen lang de 
residentie van een reeks beroemde keizers en de ver
gaderplaats der rijk-groot en van Duitschland. Daarna 
een stadsgebouw geworden, geraakte het langzamer
hand in verval, en wel z ó ó , dat men er in 't begin 
dezer eeuw niet anders mee wist te doen dan het voor 
korenmagazijn te gebruiken, totdat het in 1866 door 
de Pruisische regeering voor 3000 mark werd aange
kocht, die het zooveel mogelijk liet herstellen in zijn 
ouden luister (wat 300,000 mark heeft gekost.) Een 
beschamend voorbeeld voor Nederland, dat in zijn 
oudgrafelijk slot en de ridderzaal, op het Binnenhof te 
's-Gravenhage, een soortgelijk monument kon hebben, 
misschien voor nog geen derde van bovengenoemden 
prijs; maar dat liever dit monument gebruikt voor „lote-

(*) H e i n e „Harzreise". 
(') In K e 1 i e r 's „Europa", 3e dl., bl. 109. 
(*) Afgeb. in „H a n n o v e r 1 a n d in Wort und liild.. Zie ook 

bet bouwk. Weekbl . van 16 Jan j 1. het opstel van L e l i m a n 
(m. afb.) 

rtjzaal", gerechtshof en als bergplaats van de paperassen 
zijner ministerien. Want zooals thans in het „Kaiserhaus" 
te Goslar de rechtgeaarde Duitscher — o. a. bij een reeks 
geschilderde historische tafereelen — zijn hart kan 
ophalen aan het roemrijkste verleden van zijn land, 
zouden wij Nederlanders dit kunnen doen, indien 
ons gravelijk slot — schouwplaats ook van veel wat 
Nederland in den stadhouderlijken tijd beroemd maakte 
— in zijn ouden luister werd hersteld. Hopen we 
daarom dat de pogingen, hiertoe dezer dagen weder 
in 't werd gesteld, ondanks den strijd van denkbeelden 
dien zij uitlokken, niet lang meer op verwezenlijking 
behoeven te wachten. (') 

Van Goslar keerden wij terug naar Hanover over 
H i l d e s h e i m . 

Stempelen Goslar's oudste herinneringen deze tot 
een keizersstad, die van Hildesheim doen haar kennen 
als een der oudste en bloeiendste centra van kerkelijk 
leven. Hier was het dat de kunstlievende bisschop 
Bernward (993—1022) door het stichten van werk
plaatsen, in t bijzonder voor metaalbewerking, naar 
het voorbeeld van Romeinsche en Byzajitiiiische kunst-
industrie, den grondslag legde voor een herleving 
daarvan in middeneeuwschen geest; waaraan na hem 
de bisschoppen Godehard, Hexilo en Bemhard ijverig 
het hunne toebrachten. Overblijfselen hiervan vindt 
men er nog in de bronzen deuren, dito doopbekken 
en lichtkroon, in grafplaten met zilveren en vergul
den reliefs; (een en ander in de Domkerk), benevens 
enkele kleinere voorwerpen, deel uitmakend van den 
in die kerk bewaarden „Domschatz". (') Voorts dag-
teekent uit JJernward's tijd de op het Domplein staande 
bronzen „Lhnstussaule" (een navolging van de be
kende kolom van Trajanus te Rome), waarop het 
leven van Jezus in 23 tafereelen staat afgebeeld. 

Dit alles is Romaansche kunst, evenals de D o m , 
met uitzondering van een gedeelte langschip en een 
gedeelte dwarsschtp, die in laat-Gothischen stijl zijn 
aangebouwd. Voorts bevindt zich in de kerk een koor
hek in Kcnaissance-stijl. Dit prachtstuk heeft 1 0 jaren 
arbeids gekost. Ofschoon nagenoeg geheel in zand
steen gebeeldhouwd, is dit zoo fijn gedaan dat men 
meent een meesterstuk van houtsnijwerk te zien (3) 
De deuropeningen zijn afgesloten met kunstig gesmeede 
ijzeren hekken. (') 

Van het domplein naar de markt leidt de weg o a 
langs de vroegere l'aulskerk, thans theater. Een zeld
zame wisseling van bestemming, welke, naar ik mij 
voorstel, vooral in zulk een traditioneel-katholieke stad 
als Hildesheim, wel niet zonder ernstige tegenkanting 
zal tot stand gekomen zijn. Toch moet worden erkend 
dat het gebouw zich daartoe wel heeft geleend, blij
kens zijn tegenwoordig uiterlijk. 

Van hier genaakt men weldra het Marktplein en 
zijn interessante omgeving. (•'•) Op het midden van dit 
plein staat een fontein, gekroond met een beeld van 
den dapperen ridder Roeland. Om dit plein staat I". 
het Raadhuis, in de 14e eeuw in laat-Gothischen 
stijl gebouwd, waarvan de gaanderijen een aangename, 
beschutte wandelplaats, aanbieden; 2U. het Tempelhuis 

(') Zie voor eenige nierkwaal dige voorbeelden van huizen in vak-
werkliouw, alb. in U r l W e i l l ' s „Deutsche Renaissance, dl. VI , »fd. 
5 2 , pl IS— 2 0 . 

(') Af b. van een en ander in de M u s t e r o r n a m e n t e, pl. 7, cn 
Vosmaer 's „Kunst v. Ieder", pl. 9 2 , 1 4 0 , 1 4 8 ; waarop ook kerk-
geraad uit Munster cn Urunswijk. 

C) Afb. in Or twein „Deutsche Renaissance'', dl. IV, afd. 35, 
P' 3 2 - 3 9 -

(•) I b i d , pl. 3 6 . 
( 4J Afb. bij K e i l e r „Europa'' 3e dl. bl. 9 3 ; Or twein voornd. 

dl, IV, afd, 3 5 , pl. 7. 

(met fraaien erker), niet zooals men zou kunnen onder-
onderstellen, het huis der ridders van het Heilige graf, 
maar eens de woning van een privaat persoon uit het
zelfde tijdvak; 3 0. het grootste en prachtigste houten 
huis van geheel Duitschland, het „Knochenhauers-
ambthaus", vroeger gildehuis der slagers, thans bank 
van leening en spaarbank; 4 0. het bijna even mooie 
„Wedekindsche Haus." (') 

(Wordt vervolgd). 

H E T R I J K S M U S E U M T E A M S T E R D A M . 
In ons vorig nummer namen wij een uittreksel uit 

•de Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal op, om onzen lezers te doen zien , wat de Minister 
Van Houten omtrent het Rijks-museum te Amsterdam 
gezegd heeft. Een enkel woord over de „onover
komelijke moeilijkheden", waarmede naar 's Ministers 
oordeel, het „tornen" aan dat gebouw gepaard gaat, 
voegden wij daaraan toe. 

Toch is het niet zonder belang ook eenige opmer
kingen te maken, naar aanleiding van hetgeen de 
Minister als zijn persoonlijk oordeel over aan te brengen 
verbeteringen geeft. 

Het ideaal van den spreker schijnt het Stedelijk 
Museum te Amsterdam, waar hij zegt: „ H o e een 
schilderij-museum moet zijn, kan men zien bij het 
Amsterdamsche Museum, waarin de schilderijzalen zijn 
ingericht zooals die gewenscht worden door hen, bij 
wie schilderijen hoofdzaak zijn. A l wat storend is 
voor het oog, is zooveel mogelijk vermeden. De 
schilderijen worden op zichzelf als kunstwerken be
schouwd en bewonderd." Deze openlijke erkenning 
van de voortreffelijkheid van zijn werk zal den heer 
Weissman zeker genoegen doen, en hem eenige ver
goeding geven voor de vele onaangenaamheden, die 
voor hem aan het gebouw verbonden waren. 

De Minister zou gaarne eenige lokalen, ingericht 
als die van het Amsterdamsch museum, aan het Rijks
museum zien toevoegen. Hij vindt de verwezenlijking 
van dezen wensch „niet zoo ondenkbaar, omdat de 
onderdeelen van het Museum, als het prentenkabinet 
en de afdeeling voor Vaderlandsche geschiedenis, 
langzamerhand een grootere uitgebreidheid krijgen". 
Naar zijn meening zouden „schilderijen van een meer 
decoratief karakter alsdan in het hoofdgebouw kunnen 
worden geplaatst, en de schilderijen waarop de kunste
naars prijs stellen, in een ander gebouw; in het zooge
naamde restanten-gebouw zullen daarvoor reeds ver
scheidene lokalen beschikbaar komen". 

Het is mogelijk dat deze wijze, om de moeilijk
heden op te lossen, sommigen zal toelachen, maar 
men zal wel doen ook voor de schaduwzijden, aan 
die oplossing verbonden, de oogen niet te sluiten. 

Moeten de veranderingen worden uitgesteld totdat 
het prentenkabinet en het Nederlandsche museum zoo
danig zijn uitgebreid, dat men daarmede ook een deel 
der schilderij zalen kan vullen, dan bestaat er vrees, 
dat er in de eerste tien, twintig jaren niet van komen 
zal, doch dat de klagers steeds gepaaid zullen worden 
met de verzekering, dat de tegenwoordige toestand 
slechts als voorloopig moet worden beschouwd. 

E n als de bijgebouwen niet beter worden dan het 
„zoogenaamd" restantengebouw, hetwelk reeds nu be
schikbaar komt, dan is er niets gewonnen. Want dit 
gebouwtje, ieder wandelaar door de Paulus-l'otter-
straat kan het zien, is slechts gemaakt om aan ver
scheidene gevelfragmenten uit de 16e, 17e en 18e eeuw 

(') Afb. bij O r t w e i n voornd. dl. IV, afd. 35, pl. 1—3, in 
Lachner ' s „llolzbau", bl. 6 4 , 0 5 . 

een plaats te geven en ze weder zooveel mogelijk in 
hun oorspronkelijken toestand te vertoonen. De in
wendige ruimte heeft, voor zoover dit mogelijk was, 
bovenlicht, doch naar een systeem, dat zeker niet als 
het meest gewenschte voor schilderijzalen gelden mag. 
Men neme slechts de proef, door daar eenige schilde
rijen te doen ophangen en noodige eenige „l iefhebbers" 
en „kunstenaars, die op schilderijen prijs stellen", tot 
een bezoek uit. Het zal dan blijken, dat het ideaal 
volstrekt niet bereikt is. 

Doch daarenboven, het is toch eigenlijk wel wat al 
te dwaas om uit een gebouw als het Rijksmuseum, 
gesticht met de bepaalde bedoeling om aan de meester
stukken onzer I7e-ecuwsche kunst een waardig onder
komen te verschaffen, die meesterstukken te gaan ver
wijderen en het grootendeels met oudheden, prenten, 
„schilderijen van een meer decoratief karakter" en wat 
dies meer zij, te gaan vullen. Als dit werkelijk moest 
plaats vinden. zou het maken van bijgebouwen gerust 
achterwege kunnen blijven en zou de gemeente Amster
dam best de talrijke zalen, die in haar eigen voor
treffelijk museum nu ongebruikt zijn , of die nu met 
prulschilderijen werden gevuld, aan het Rijk in bruik
leen kunnen aanbieden. 

Is nu het Rijksmuseum niet te verbeteren, cn wel 
z ó ó , dat het monumentaal karakter, waarop terecht 
prijs wordt gesteld, behouden blijft? Het loont zeker 
de moeite bij deze vraag stil te staan en zoo moge
lijk er een bevredigend antwoord op te vinden 

Dit antwoord is reeds gegeven en wel in October 
1886 door den heer Weissman, die toen in onze 
kolommen zijne denkbeelden over mtiseumverlichting 
heeft uiteengezet en tevens zijne meening over de 
Rijksmuseumzalen kenbaar maakte. Het opstel, ge
schreven ruim één jaar na de opening van het gebouw 
en dus in een tijd , dat nog slechts weinigen voor de 
gebreken van het Museum oog hadden, trok slechts 
in zeer beperkten kring de aandacht. Sedert heeft de 
schrijver het zeldzame geluk gehad zijne theorien 
omtrent schilderij-zaalverlichting bij het bouwen van 
het Stedelijk Museum in practijk te kunnen brengen, 
en het nog zeldzamer genoegen gesmaakt, dat die 
practijk bracht, wat de theorie beloofde. 

Er is daarom groote waarschijnlijkheid, dat ook de 
destijds door den heer Weissman voor het Rijks
museum aanbevolen veranderingen verbeteringen zul
len blijken. Laat ons eens zien welke die verande
ringen zijn, die door een plattegrondteekening werden 
toegelicht. 

In de eerste plaats betreffen die wijzigingen de 
middenpartij. Hier blijft de Rembrandt-zaal zooals zij 
is, doch het bovenlicht wordt veranderd, zoodat ook 
licht uit het zuiden kan invallen. De groote opening 
tusschen eerezaal en Rembrandtzaal wordt dichtge
maakt en bestemd als muur, waartegen de Nacht
wacht hangt, die dus het warme licht krijgt, dat haar 
toekomt. 

Van de eerezaal met haar kabinetten worden de 
kap en de gewelven afgenomen, de scheidingsmuren 
tuschen de kabinetten worden doorgetrokken, en zoo 
ontstaan vier bovenlichtzalen, die naar alle regelen 
der kunst verlicht kunnen worden. 

Een verdere wijziging is het plaatsen van scheidings
muren in de zalen, die als Internationale zaal, Por
trettenzaal , Van der Hoop-zaal en Waterloo-zaal be
kend staan. 

Men ziet het, deze wijzigingen laten den plattegrond 
onaangetast. Aan de gevels behoeft niets gedaan te 
worden; slechts de kap van de zuidelijke midden
partij krijgt een eenigszins ander aanzien, doch de 
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monumentaliteit wordt daardoor zeker niet geschaad. 
W i l men een Nacht wachtzaal met hoog zijlicht aan 

de achterzijde uitbouwen, dan wordt dit plan, door de 
voorgestelde wijzigingen, geenszins onmogelijk ge
maakt. 

Ken verbouwingsplan in dezen geest zal, dunkt ons, 
bij den heer Cuypers geen ernstige bezwaren ontmoeten. 
De eere- en Rembrandtzalen zijn de zwakke punten 
van zijn ontwerp; daar verbetering aan te brengen 
en wel z ó ó , dat zijn schepping als kunstwerk er niet 
door lijdt, zal hem zeker een genoegen zijn. Vinding
rijk als hij is, zal het hem ongetwijfeld gelukken, het 
nieuwe in overeenstemming te brengen met het be
staande ; waar de decorat iën , zeker tegen zijn be
doeling, te sprekend en te kleurig zijn geworden, zal 
hij weten te temperen en zich, ook in de beperking, 
den meester toonen. 

Wij zijn het geheel eens met den heer Jan Veth, 
die, ons denkbeeld besprekende, om nog bij het leven 
van den heer Cuypers dc noodige wijzigingen door 
dien bouwmeester zelf te doen maken, in de Kroniek 
schrijft: „Men doet verkeerd, den heer Cuypers als 
zulk een type van harde-bollerij voor te stellen, dat 
op zijn onwil elke poging tot verbeteren zou moeten 
afstuiten". De heer Veth heeft het wel bij het rechte 
eind, als hij „ m e e n t , dat de heer De Stuers, die in 
deze plus royaliste que If roi is, zich met hand en tand 
blijft verzetten. 

De aandacht verdient ook het volgende, door den 
bekwamen schrijver-schilder in het midden gebracht. 
„ Z o o zou ik met eenigen grond (wij cursiveeren. Red.) 
durven beweren, dat de begaafde architect tot den 
voorgestelden uitbouw ter redding van de Nachtwacht 
wel zou willen overgaan . . . als hij de opdracht maar 
kreeg. Kn hij zou dan in meer ondergeschikte dingen 
niet willen toegeven! Kr is veel in het museum, wat 
een reorganisatie onmogelijk maakt, maat het is de 
schuld niet van den heer Cuypers (wij cursiveeren. Red.) 
als men vooruit bij den bouw een plan van indeeling 
gemaakt heeft, dat nu onhoudbaar blijkt. Doch daar
om moet het hem ook des te gemakkelijker vallen 
nu, na de ondervinding van jaren, het groote werk 
te verbeteren. Ü m eens iets te noemen is de tegen
woordige inrichting van de portrettenzaal absurd. In 
plaats van een collectie, waardoor men een overzicht 
krijgt van of eenigen algemeenen kijk op de I lolland-
sche portretkunst, geeft zij een bric a brac van curiosi
teiten te aanschouwen, waar het meesterstuk onzer 
burger-portretkunst als een kat in een vreemd pakhuis 
tusschen hangt. Kn waarop verdedigt men deze inrich
ting? Op de emblemen in de wanden, die aanwijzen, 
dat men bij den oorspronkelijken bouw de bedoeling 
gehad heeft zoo en zoo. . . . Maar dat is immers geen 
redeneeren. Als men het in het plan van den bouw 
dus mis heeft getast, mag men toch dankbaar zijn, 
als dat te verbeteren is door eenvoudig die ornamenten 
te veranderen of te verwijderen. En zou nu de heer 
Cuypers zóó onredelijk wezen, dat hij daartoe niet 
te vinden is?" 

In deze regels van den heer Jan Veth, of misschien 
daartusschen, kan men lezen dat de schuld van veel 
verkeerds in het Rijks-museum minder ligt bij den 
architect dan bij zijn opdrachtgevers, de vroegere 
Ministers van Binnenlundschc Zaken. Doch die Ministers 
hebben zich natuurlijk zelf al heel weinig met het 
gebouw en zijn inrichting bemoeid; de leidende, mis
schien de drijvende kracht was de referendaris. 

E n die kracht is nog altijd aanwezig; zij schijnt zelfs 
den architect te machtig. Want als de heer Jan Veth 
„ m e t eenigen grond" kan zeggen, dat de heer Cuypers 

wel aan het verbeteren zou willen gaan, als hij de op" 
dracht maar kreeg, dan mag men aannemen, dat dit 
werkelijk zoo is, maar ook, dat die opdracht den bouw
meester tegen zijn zin onthouden wordt. Uit wat de 
Minister in de Kamer mededeelde, blijkt ten duidelijk
ste, dat Z. K. tegen veranderingen geen bezwaar heeft 
en dat van zijn kant geen belemmeringen den heer 
Cuypers in den weg gelegd zullen worden. Wie is 
dan de man, die den heer Cuypers zijn opdracht 
onthoudt? Het kan al weder niemand anders zijn dan 
de referendaris. 

Zoó blijkt het, hoe men de zaak ook beschouwt, 
dat altijd de heer De Stuers de „onoverkomelijke 
moeilijkheid" blijft. Dat hij plus royaliste que le roi 
is, zal de referendaris zeker niet toegeven. In naam 
van Viollet-le-Duc en zijn leer verdedigt hij „met 
hand en tand" het gebouw tegen ieder, die er wat 
op aan te merken heeft. Dit is zeker niet verstandig, 
want de groote Fransche archeoloog heeft nergens, 
voor zoover ons bekend is, voorschriften voor den 
bouw van musea gegeven. Ook is het ons niet ge
bleken, dat hij ooit als eisch heeft gesteld, dat doel-
trellendheid om der wille der waarheid moest worden 
uitgesloten. 

De heer Veth is wel zoo vriendelijk ons denkbeeld 
met het ei van Columbus te vergelijken. Hij besluit 
dan: „Tornen aan het werk van den heer Cuypers, 
buiten hem om, is zeker niet verkieslijk. Men zou 
licht uit zijn verband rukken en verknoeien wat met 
groote doorzettingskracht in dit langzame land einde
lijk tot stand is gekomen. Maar de heer Cuypers 
ze l f . . . . wij blijven ons overtuigd houden dat, mits 
er klaarheid zij omtrent de veranderingen, die ge-
wenscht won/en, de wijze bouwmeester in deze gaarne de 
kroon op zijn werk zal willen zetten. Het zou immers 
voor hem zelf en voor ons allen het beste wezen". 

Hoe nu tot die klaarheid omtrent de gewenschte 
veranderingen te komen? Kr zijn zoo talrijke, meestal 
onbekookte voorstellen gedaan, voor verreweg het 
grootste gedeelte door onbevoegden, die van de moei
lijke studie, hoe een schilderijzaal het voordeeligst 
kan verlicht worden, nimmer werk hebben gemaakt! 
Daarom schijnt het ons het verstandigst het advies 
van den bouwmeester, die door het Stedelijk Museum 
getoond heeft wat hij vermocht, te volgen. De be
trekkelijk geringe veranderingen, die het Rijks-museum, 
— wordt naar dezen raad gehoord, — te ondergaan 
heeft, en die niets aan de monumentaliteit van het geheel 
ontnemen, kunnen geen schatten kosten. Op het behoud 
van de Rembrandt- en eerezaal in haar tegenwoordige 
gedaante zal wel niemand, ook de heer Cuypers niet, 
gesteld zijn. Kunnen in de plaats daarvan vijf zeer 
bruikbare zalen komen, dan wordt met beter licht 
ook tevens heel wat meer muurlengte, zeker een niet 
te versmaden aanwinst, verkregen. 

Bevalt de Rembrandtzaal na haar verandering nog 
niet, welnu, dan is de tijd gekomen om met den 
voorgestelden uitbouw, liefst eerst als hulplokaal, een 
proef te nemen. Valt die proef naar genoegen uit, 
dan zou tot aanbouwen, een kostbaar werk als het in 
den stijl moet gebeuren, kunnen worden overgegaan. 

Wij meenen, in het bovenstaande, zij het dan met 
groote trekken, het programma te hebben aange
geven , waarnaar de heer Cuypers bij het veranderen 
van zijn schepping, zou kunnen te werk gaan. Zijn 
er op dit programma, al is het volgens de gegevens 
van een competent deskundige opgesteld, aanmerkin
gen te maken, kunnen daartegen bezwaren in het 
midden worden gebracht, dat men ze dan doe hooren. 
Vooral zij, die zich in theorie als in practijk met het 
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inrichten van schilderijzalen hebben beziggehouden, 
kunnen nu hun stem verheffen. 

Doch wie tot het verkrijgen van dc „gewenschte 
klaarheid" wil medewerken, gedachtig aan de spreuk, 
dat de waarheid voortkomt uit de botsing der mee
ningen, bedenke tevens dat dit licht alleen zich zal 
vertoonen wanneer die meeningen verkregen zijn door 
ernstige overwegingen, door grondige studie van theorie 
en practijk beiden. 

Komt, als voorheen, ieder die zijn competentie 
om ten deze advies te geven, alleen aan zijn lief
hebberij voor of kennis van oude kunst ontleent, met 
zijn kennis aangedragen, dan blijft de „klaarheid" 
weg, tot stille vreugd van hen, die het Rijks-museum 
maar liefst zien blijven zooals het is. 

De heer Cuypers zal dan terecht vragen: a quel 
saint me vouert en, wetende dat in geval van twijfel 
onthouding het verstandigst is, zal hij aarzelen aan 
zijn werk iets te veranderen. En zoo zal dan het ideaal, 
de bouwmeester zelf de kroon op zijn werk zettend, 
niet verwezenlijkt worden. 

T R A M W E G E N . 
Na Den Haag en Amsterdam begint ook Haarlem 

zich met de uitbreiding van zijn tramnet bezig te 
houden. En die uitbreiding is in dit geval niet van 
uitsluitend plaatselijk belang, daar zij eigenlijk slechts 
een onderdeel vormt van een lijn Amsterdam — Zand-
voort. 

Het zijn Amsterdammers, aan wier voortvarend
heid men het tramplan te danken heeft. Van Amster
dam tot Haarlem is de heer Sanders de ontwerper, 
van Haarlem tot Zandvoort de heer Kuinders. 

Dat de dagbladen van een spoorweg-aanleg spre
ken, wil zeker niet anders zeggen, dan dat de tramlij
nen haar eigen weg zullen hebben, en dus niet, als 
meestal, de bestaande wegen zullen volgen. De groote 
snelheid van 6 0 a 7 0 K M . per uur voor personentrei
nen, die in de berichten genoemd wordt, is alleen te 
begrijpen als men aan zulk een eigen weg denkt. 

Als lengte van de baan wordt 2 6 K M . opge
geven. Zij zal beginnen achter het Rijks-museum te 
Amsterdam, en dan dwars door de Haarlemmermeer 
de zuidzijde van Haarlem bereiken, het Spaarne 
kruisen en zoo op het Houtplein aankomen, waar 
men het station wil maken. Dan wordt de weg van 
Haarlem naar Zandvoort voortgezet, van het Hout
plein in nagenoeg rechte strekking naar de badplaats, 
om aldaar te eindigen boven op het duin in de nabij
heid van het groote Badhuis. 

Als beweegkracht zal bovengrondsche electriciteit 
worden gebezigd. Het station te Haarlem is ontworpen 
in de nabijheid van het Kurhaus der Staal waterbron
maatschappij. Voorts is het plan, aan den oostelijken 
oever van het Spaarne een goederenstation te bouwen 
met spoorwegbassin. 

Het schijnt dat B. & W . van Haarlem deze spoor
verbinding gaarne tot stand zouden zien komen, en 
dat zij hunnerzijds den ondernemers geen bezwaren 
in den weg zullen leggen. Maar zij zijn, en dit is 
begrijpelijk, nog zoo zeker niet van de totstandkoming 
dier grootsche plannen. Daarom willen zij andere 
aanvragen, die niets anders beoogen dan Zandvoort 
met Haarlem door een tramweg, met stoom- of 
electriciteit als beweegkracht, te verbinden, nog aan
houden , om daarop te beschikken, wanneer binnen 
een jaar niet met de uitvoering van het plan-Kuinders 
een begin is gemaakt. 

Dit plan omvat tevens het herscheppen van Zand
voort in een badplaats van den eersten rang. Een 

combinatie, waartoe ook de heer Kuinders behoort, 
heeft daarvoor het Groote Badhuis aangekocht en de 
onderhandelingen met binnen- en buitenlandsche finan
ciers zijn in vollen gang. 

Uit de berichten schijnt te blijken dat cr een zeker 
verband bestaat tusschen de concessiën Sanders en 
Kuinders, in zooverre dat de Minister van Water
staat als eisch gesteld heeft, dat de beide spoorwegen 
in en door Haarlem met elkander zouden worden 
verbonden. Het is te hopen, dat deze eisch niet als 
een conditio sine qua non geldt, want de koppeling 
der lijnen zal, vreezen wij, een onoverkomelijk beletsel 
voor de uitvoering der plannen blijken. 

A a n een lijn naar Zandvoort toch staan geen be
zwaren van beteekenis in den weg. Is misschien het 
Houtplein zelf niet van aanzienlijke afmetingen ge
noeg om daarop een station te bouwen, achter den 
Wagenweg, dus in de onmiddellijke nabijheid is 
zeker terrein genoeg voor dit doel te vinden. De 
kruisingen van de I.eidsche Vaart en den spoorweg 
van Haarlem naar Leiden leveren geen bijzondere 
moeilijkheden op. Dc lijn gaat goeddeels door dc 
duinen en is dus gemakkelijk aan te leggen. Bochten 
die , vooral als zij kort zijn, bij bovengrondsche ge
leiding der electriciteit bezwaar hebben, komen niet 
voor. E n , wat misschien het belangrijkste is, de heer 
Kuinders heeft, als hij deze lijn exploiteert, geen 
anderen concurrent dan de bestaande spoorweglijn 
Haarlem—Zandvoort, die ook aan de hh. Kuinders 
c. s. behoort en die, ofschoon door de Hollandsche 
Spoorweg-maatschappij geëxp lo i t eerd , dus eigenlijk 
geen concurreerende lijn genoemd mag worden. 

Met den „zuiderspoorweg" van den heer Sanders 
is het wat anders. Deze lijn, geheel door polderland 
gaande, en verscheidene kanalen met drukke scheep
vaart , ja zelfs het Spaarne moetende kruisen, is kost
baar van aanleg door de vele kunstwerken, die onver
mijdelijk zijn; wordt niet van de bestaande wegen 
geDruik gemaakt, zooals wij veronderstellen, dan zal 
ook nog een zeer aanzienlijk bedrag voor het ver
krijgen van den benoodigden grond moeten worden 
uitgegeven. De aanlegkosten worden dus zéér hoog. 
Ka zal nu het verkeer zoodanig zijn, dat van dit 
kapitaal een behoorlijke rente kan worden verwacht? 
Wij meenen het te mogen betwijfelen. Want tegen 
de concurrentie van de Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij is de heer Sanders zeker niet op
gewassen. HIJ late zich niet verblinden door het 
succes, dat hij met zijn tramlijn Alkmaar—1'urme-
rend—Amsterdam behaald heeft. Want hier was 
de toestand anders; de Noord-1 lollandsche spoorweg-
lijnen Amsterdam—Zaandam-^Alkmaar—Den Helder, 
gaan niet door het welvarendste deel der provincie. 
Vrooral sinds Nieuwediep als handelshaven van geen 
beteekenis meer is, kan de exploitatie der Noord-
Hollandsche lijnen niet veel meer opleveren. Scherpe 
concurrentie met den heer Sanders op het traject 
Amsterdam—Alkmaar vindt dus geen plaats. 

Het verkeer tusschen Amsterdam en Haarlem echter 
zal wel steeds grootendeels over Sloterdijk en Halfweg 
geschieden. Voor doorgaande reizigers is het natuurlijk 
altijd het gemakkelijkst, want al weet de heer Sanders 
ook van den Amsterdamschen Raad gedaan te krijgen, 
dat hij een tramlijn tusschen het Centraal-station en 
het Concertgebouw mag exploiteercn, dan nog zal dit 
altijd een grooten omweg, en dus aanzienlijk tijdverlies 
opleveren. 

De talrijke Ilaarlemsche forensen zullen der Hol
landsche Spoorwegmaatschappij wel trouw blijven, 
vooral wanneer deze haar abonnementsprijzen gaat 
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verlagen. De kantoren toch zijn tc Amsterdam ge
makkelijker bereikbaar van het Centraal-station dan 
van het Concertgebouw. 

Deze bezwaren licht te tellen , zou dwaasheid zijn. 
Daarom achten wij dc levensvatbaarheid, en dus ook 
de totstandkoming van de nieuwe verbinding tusschen 
Amsterdam en Haarlem , zeer onzeker. 

Mag nu de lijn Haarlem— Zandvoort niet gemaakt 
worden, als het gedeelte Amsterdam—Haarlem ach
terwege zou blijven, dan vreezen wij dat de nieuwe 
verbinding tusschen de hoofdstad van Noord-Holland 
en hare badplaats, waarvan ons nu zooveel beloofd 
wordt, vooreerst nog geen werkelijkheid zal worden. 

Het is daarom misschien, dat 15. & VV. van Haar
lem de aanvragen van andere concessionarissen in 
hope, die niet zulk een blok aan het been hebben , 
alsnog willen aanhouden. 

Nadere en meer uitvoerige berichten omtrent deze 
belangrijke zaak, zal de technische wereld zeker met 
belangstelling te gemoet zien. 

Concurrentie met de bestaande stads-tramlijn tc 
Haarlem schijnen B. & VV- niet wenschelijk te achten, 
althans zij stellen voor, op de aanvrage van de heeren 
Van Vassen en Korevaar voor het aanleggen van 
een gastram door de stad, afwijzend te beschikken. 
Al s deze afwijzende beschikking gemotiveerd wordt 
door het betrekkelijk geringe stadstram-verkeer, dat 
te Haarlem ook in de naaste toekomst te verwachten 
is, kan er weinig tegen ingebracht worden Wij hopen 
dat zij geen uitvloeisel is van de onredelijke vrees 
voor gas als beweegkracht, die reeds van Den Haag 
naar Amsterdam oversloeg; het zou jammer zijn, 
als zij nu ook te Haarlem slachtoffers kwam maken. 

TECHNISCHE V A K V E H E E N I G I N G . 
A F D E E L I N G ROTTERDAM. 

Op do ledenvergadering van S Haart worden de aanwezigon in 
het bezit gesteld van een exemplaar van het op do vorige ver
gadering vastgestelde cn door het Hoofdbestuur goedgekeurde 
huishoudelijk reglement. 

Aangenomen werd het besluit om de gehouden lczingon zooveel 
mogelijk iu hun geheel op te nemen in het jaarljjksck verslag 
der Afdeeling. 

De heer F . . . gaf eene beschrijving van het onderzoek naar de 
oorzaken van het springen van den stoomketel van een schroef
stoomboot, varende op de binnenwateren en lichtte dit too met 
eeu teekening. Deze ketel was 12 jaar oud. Do vorm wus liggend, 
cylindrisch met één inwendigen vuurgang en vlamkast. en 86 vlam
pijpen. Do achterwand was vlak en met den buitciiromp verbonden 
door een hoekijzeren ring. De achterwanden van ketel cn vlain-
kaBt waren verbonden door 14 geklonken steunbouten, zooge
naamde bosbouten, dik 30 m.M. en geplaatst op afstanden van 
850 in -M. De diain. vaa den ketel was 1,1)3 M , de pluatdikto 
10 m.M. en de stoomdruk 8£ atmospb. Allo bij de wotgevraagdo 
veiligheidatoestcllcn waren aanwezig en kort geleden nagezien. 
Het ongeluk had plaats eenigeu tijd nadut de boot, mot volle 
stoom op aankomende, moest blijven stil liggen voor cen go-
sloten spoorwegbrug. De boot zonk onmiddellijk na de ontploffing. 
Later bleek dat de ketel met al zjjn toestellen uit het scbip was 
geslingerd en zoowel schip als machine zwaar beschadigd waren. 
Van den achterwand des ketels was do grootste helft uitgeslagen, 
en het hoekijzer in de lengte afgescheurd; in den wand liep dc 
scheur 8U0 m.M. over de naad der vorhinding van onder- en boven
helft cn verder onregelmatig over twee der bovenste steunbouten. 
De steunbouten waren in den vlam kast wand ld ij ven zitten, met 
uitzondering van cen der beide ondersten, die uitgescheurd waron. 
Deze twee bouten waren kort geleden wegens herhaalde lekkage 
voorzien met een lapje. Ook waren 16 vlampijpen gestopt om 
dezelfde reden. 

Nadat spreker met eenige berekeningen de sterktcverhoudingou 
der const met ie van den ketel bad toegelicht, kwam hij tot de 
conclusie dat, hoewel do constructie niet zoodanig was als bij 
by voorkeur zou gevolgd zien, deze toch voldoende was en 
minstens cen 4J voudige zekerheid gaf, zoolang ten minste "een 
slijtage intrad, tengevolge van vertering enz. 

Rond het gat waardoor de onderste steunbout was heenge
trokken, was het ijzer dunner en ingeteerd, en waarschijnlijk 
was deze bout al lang los geweest, blijkens do herhaald voor
komende lekkage zoodat do wand daar feitelijk maar door één 
bout gesteund werd. Zeer wol mogolyk was ook bg de be
werking het hoekijzer in den nok gekraakt geweest, wat paB 

later voor don dag komt, zoodat bjj hot oploopcn van de stoom-
spanning, — welke bjj con geval waar men mot fello vuren plot
seling stopt, soniB ver bovcu de belasting der kleppen kan rijzon, 
— do onderste bout is losgegaan cn daarna de anderen tc veel te 
dragon kregen en dus moesten volgen. 

In plaats van grondig to onderzoeken wat do oorzaak was 
der zieh voordoende horhaalde lekken cn nieuwe bouten in te 
zetten, heeft men eenvoudig de lekke plaatsen dicht gekookt, 
zoodat wedor zorgeloosheid cn onoordeelkundige herstelling oor
zaak werden van oen ramp die een incnBchcnlcvcn kostte. 

Spreker steldo verder ter beschikking van belangstellenden een 
zeer uitgebreide omschrijving der beschouwingon, waarvan hjj 
slechts eon verkort resumé had gegeven. 

Daarna had volgens de bepalingen van het nu in werking go-
treden huish. reglement de verkiezing vaa een nieuw bestuur 
plaats; do aftredenden werden herkozen en namen de benoeming aan. 

ln do vragenbiis werd oen opwekking op rijm gevonden, om 
haar niet te vergeten, waaruit blijkt dat de T. V. ook beoefenaars 
dor dichtkunst onder haar leden telt. 

AFIIEEI . INI ; U T R E C H T . 

Vergadering van Vrijdag 12 Maar/ 1897. 
Nadat de Voorzitter de vergadering had geopend, en de notulen 

waren gelezen en goedgekeurd, deed het bestuur eenige mede
deelingen vau huishoudclijken aard. 

Aan dc orde van behandeling was do stemming over de al 
of niet toelating van den heer 11. Radstake, bouwkundige te 
Wageningon, als lid der verecniging. 

Bij monde van den heer E. A. Jansen bracht dc commissio 
van onderzoek, daarvoor benoemd in de vergadoring van 19 
Februari II., aangaande don candidaat een gunstig rapport uit, 
waarna dc heer Radstake met algemecuo stemmen als lid werd 
aangenomen; de Voorzitter bracht de commissie, cn meer in 't 
bijzonder don heer Jansen, dank voor de ingewonnen informatie. 

Daarna werden door den heer R. Tekelcnburg, die z ich daartoe 
vrijwillig had bereid verklaard, belangrijke mededeelingen gedaan 
over pneumutische fundeeringen, waarbij spreker ecu prachtige 
collcctio daarop betrekking hebbende plaatwerken nader ver
klaarde, en do successievelijke verbeteringen van de duikerklok in 
den breede uiteenzette 

De Voorzitter dankte den gcachten sprekor voor do even leer
zame als intcressanto mededceliugou, waarmede dc aanwezigen 
door ecu luid applaus hun instemming betuigden. 

Do Voorzitter spoorde ecu ieder aan dit voorbeeld na to volgen, 
om zoodoende nuttig oo aangenaam samenzijn te bevorderen. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

In do laatst gehouden vergadering hield de heer J . J . de Jong, 
werktuigkundige te 'a-Gravcnhage, eene lozing over „de Locomotief 
cn hare ontwikkeling". 

Spreker zotte uiteen boo hy ertoe gekomen was deze lezing te 
houden om daarna over tc gaan tot wat liurlitt noemt de „ge
duchte monsters met zenuwen van koper en spieren van jjzer" en 
gaf eene verklaring van hot woord . .Locomot ie f ' , afgeleid van de 
twee LatjjnBche woorden I.ocus plaats en Motio beweging. 

Reeds 200 jaar vóór Chr. was de arbeid, in stoom opgehoopt, 
bekend, doch pas ougeveer 25U jaar geleden word daarvan partij 
getrokken bjj het opvoeren van water iu de mijnen; daarna kwam 
men op hot denkbeeld om paarden door machines to vervangen 
en het eerste werktuig voor dit doel werd vervaardigd door den 
Eranschmun Cargnot in 1769. Vjjftien jaar later maakte de Engel
sche ingenieur Murdoch oen locomotief; zjjn leerling Treveshick 
zotte deze toepassingen voort eu bracht het zoover, dat hjj terecht 
„de vader van de Locomotief" genoemd kan worden. 

Langzamerhand werden vele verbeteringen aangebracht en vaste 
banen aangelegd. In 1812 had Murray cen locomotief vervaardigd, 
en steeds hadden verbeteringen plaats, waarop door spreker ge
wezen werd, dio eene levensbeschrijf ing gaf van George Stophen-
son, de door hem aangebrachte verbeteringen besprak en erop 
wees dat hij naar aanleiding van een prijsvraag voor het maken 
van cen locomotief, waaraan vele en moeilijke eischen gesteld 
waren, oene machine fabriceerde, die dezen eisch nog verre overtrof. 

Hierna besprak de heer Do Joug de uitvindingen van Robert 
Stephenson cn de verschillende stoomschuif bewegingen, alles zeer 
duidelyk voorgesteld op in de zaal opgehangen teekeningen. Nog 
vele andere namen van beroemde manncu op dit gebied werden 
genoemd , cn ten slotte word oen overzicht gegeven van do ont
wikkeling der spoorwegeu hiortelande on over de geheele aarde. 

Hiermede sloot spreker zjjne onderhoudende lezing, dio door 
vele leden en genoodigden werd aangehoord; de Voorzitter bracht 
hem met een gepast woord dank eu do aanwezigen stemdon met 
applauB daarmede iu. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
1052e Vergadering van 17 Maart ' 9 7 . 

Na lezing der notulen werd een ingekomen schryven van de 
Nederlandsche afdoeling der Wereldtentoonstelling to BruBsel 
behandeld, waarin cen verzoek tot medewerking om met andere 
bouwkundige vereenigingen oen architectuur-inzending bjjéen te 
krjjgen. Na eenige discussio word om velschillende redenen 
besloten, aan dit verzoek geen gehoor to geven. 

95 
Hierna was een lezing van den heer C. W. Nijhotl'aan dc orde, 

gonnamd „Bouwkundige opstellen" met dnaropvolgcndo kunstbe
schouwing: „Do bouwkunst van liet oudo en nieuwe Parijs". 

Na cenigo algemeene beschouwingen over bouwkunst, voerde 
de spreker zijne hoorders naar l'arijs cn stond zeer breedvoerig stil 
bjj de beschouwing van do „Notro Dame". Spr. gaf een in 
boeienden stjjl geschreven nauwkeurigo beschouwing van dit 
trotsche bouwwerk, in zijn geheel zoowel uls in zjjn detuils; de 
lezing verschal'to aan dc talrijk opgekomen leden cen aange-
namen avond. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
A F D E K I . I X I ; U T R E C H T . 

Vergadering tan 16 Maart 1897. 
Na behandeling der huishoudelijke zaken en do benoeming van 

afgevaardigden voor dc in Mei on September tc houden algo-
mcene vergaderingen, werd door do heeren J . N. B ree baart, A. 
J . Vreeswijk on W. A. G. Jansen rapport uitgebracht over do 
vraag: Welke middelen zijn aa:' tc wenden om het bouwen van 
slechte huizon en liet gebruik van Blechte materialen tegen to 
gaan:1 De commissie erkendo dat het moeilijk was deze vraag 
te beantwoorden en hield zieh daarom in de eerste plaats bezig 
met het onderzoek naar do redenen, waarom de vraag gesteld 
werd. Zij vestigde er dc aandacht op dat speculatiebouw in do 
mccBto gevallen zonder leiding van bekwame architecten ge
schiedt cn dnt do ondernemers to veel gesteund worden door 
hypotheekbanken, terwijl de concurrentie eene grooto rol spoelt, 
zoodat slechte materialen door onbekwame werklieden verwerkt 
worden; daardoor is het bouwen vun woningen uit den aard der 
zaak oen handelsartikel geworden. A l wordt verscherping van 
bet bouwtoezicht weiiBclielijk geacht, blijft het dc vraag of het 
euvel daarmedo kan worden gekeerd; de gemeenteverordeningen 
benogen wel nlgcmeeno belangen, maar voorzien niet in het 
misbruik maken van slechte materialen. Op overtredingen wordt 
nu en dan strut toegepast, maar zelden wordt Overeenkomstig 
art. 180 der gemeentewet cen dwangmiddel gebruikt. 

Het met zorg opgemaakte rapport gaf aanloiding tot vele 
besprekingen, toniccr daar men mociljjk tot oene conclusie kon 
komen; over het algemeen verwachtte men heil van eene rjjks-
wet, waardoor de gcmecnte-boiiwpolitie sterker zou kunnen optreden. 

Do heeren Kerscmackers en Jansen beantwoordden de vraag, 
waarom in ons land zoo weinig Doorniksche kalk gebruikt wordt, 
en gaven eeno beschouwing over de cpialiteit ei* de toepassing 
van deze kalksoort, om daardoor to verklaren, waarom zjj zoo 
weinig gebruikt wordt. Do heer Van Luutcren doelde mede dat 
Doorniksche kalk meer verwerkt wordt dan men oppervlakkig 
zou zeggen, niet alleen bij groote waterwerken, maar ook by 
den bouw van woonhuizen in Den Haag. 

Do heer W. do Jong behandelde de vraag wat gedaan kan 
worden tot verhoffing van het metseluarsvak, dat in OIIB land 
in verval verkeert en miskend wordt. Spreker kwam tot do 
volgende conclusion: 

1, Verheffing van het metsclaarBvak is te verwachten door 
betere regeling van het onderwys op de vakschool. 

2. De metselaar moet in zjjn vak gerespecteerd worden. 
8. Een betere band moet gekweekt worden tuBschen patroon 

en werkman, opdat de werkman moreel en intellectueel in boteren 
toestand komc. 

4. Zoodra er pogingen in het werk worden gesteld om do 
andore hoofdambachton te verheffen, moot dat van don metselaar 
niet vergeten worden. 

Voor de zomer-c.xcursie van de Afdeeling werd voorloopig Til
burg aangewezen. 

Op eene vraag van den heer W. de Jong of het niet op den 
weg der Afdeeling lag eene prijsvraag uit te Bchrjj ven of op andere 
wijze steun te vorloonon bjj golegonhoid van de aanstaande kro
ningsfeesten, om daardoor mede te werken tot het verkrjjgen 
van eeno goede versiering der «tod, was dc Voorzitter van 
moening dat het waarschijnlijk niet in de bedoeling zou liggen 
onze stad een feestelijk aanzien te geven; mocht men ertoe 
overgaan, dan blijft er nog wel tyd om deze vraag aan de orde 
te stellen. 

P E R S O N A L I A . 
— Hij den Waterstaat in Ned.-lndië is: 
b e n o e m d tot adsp.-ingenieur en toegevoegd aan den chef der 

2e waterstaatsafd. voor de opnemingen en werken voor een ver
beterden waterafvoer in /aid-Hagelen. de ambtenaar on non-act. 
Jhr. P. J . Boreel, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende; 

t o e g e v o e g d aan den chef dor waterstaatsafd. met aanwijzing 
van Rembang als standplaats, dc adsp.-ingenieur Jhr. A . H. E. 
vnn der Does de Iljjo; 

o n t s l a g e n wegens ziekte, corvol uit zjjno betrekking, dc 
hoofdingenieur 2c kl. Th. W. C. Uerokenrath; 

v e r l e e n d een tweejarig verlof wegens ziekte, aan den ing. 
2o kl. S. C'. P. van MuBSchonbroek. 

By de spoorwegon op Java is: 
bon 0 0 mei tot adjunct-chef der 3e nl'd. bij dc exploitatie, 

dc chef van het atelier voor de herstelling en het onderhoud van 
hot materieel by den dienst van liet linggerninterieel tc Scmarang, 
W G. J . Vogelpoel; tot tijdelijk onderopzichter 2c k l . , de tijd. 
ondcropz. 3c kl. V. L . A. Hansscns ; 

o v e r g e p l a a t s t naar dc lijn Hatavia—Tangerang—Bantam 
de tijd. onderopz. 2o kl . O. F. Horst. 

— Tot ingenieur van bet waterschap „de Kegge" is benoemd 
Baron Van Tuyll van Scrooskcrkon te Arnhem. 

— Bjj Kon. besluit is, met ingang van 1 Apri l , benoemd tot 
leeraar aan do Rykslandbouwschool te Wageningen, L. A. Springer, 
tuin-arehitect te Haarlem. 

— Do Gemeenteraad te 's-Gravonhage heeft den heer J . II. 
BakhuiB, directeur van do gasfabriek, vergund de opdracht aan 
te nemen van het gemeentebestuur van Amsterdam , om van advies 
te dienen omtrent do voorstcllon van de Imperial Continental 
(jas-association, en dc geldelijke uitkomsten van eene cvcntueclo 
naasting en gemeente-exploitatie der gasfabrieken aldaar. 

— By kon. besluit is aan den opzichter by de landsgebouwen 
P. J . Croinjongb, op zijn verzoek, eervol ontslag uit '1 Ryks 
dienst verleend, en is P. L. Wyndels do Jongh, te's-Gravenhage, 
benoemd tot opzichter by' dc landsgebouwen. 

— Do Gemeenteraad te Haarlem benoemde niet 16 van do 
29 stemmen, den heer L. W. Havclaar, directeur der waterlei
ding te Namen, tot directeur der gemeentelijke waterleiding. Op 
de heoren J . G. Michielse te Haarlem on S. Brandenburg te 
Almeloo, met den benoemde op do voordracht geplaatst, werden 
respectievelijk » en 4 stemmen uitgebracht. 

— B. cn W. vnn Leeuwarden hebben benoemd: 
lo. in de plaats van den overleden opzichter J . D. van Nim-

wegon, belast met het toezicht op het nakomen der verorde
ningen op het bouwen en tot voorziening tegon en by brand, 
don opzichter der gemeentewerken Mink Buwalda; 

2o. tot opziehter dor gemeentewerken op een traetcnient van 
n000 per jaar, Jacob Jans Zijlstra, sedert 15 Januari 1894 werk
zaam als tydcly'k opzichter. 

Voorts is by besluit vau 17 Maart door B. en W. uit 62 sol
licitanten tot tijdelijk opzichter benoemd F. II. de Haan, tijdelijk 
opzichtor-tcekenaar bij do gemeentewerken iu Rotterdam. 

— In den ouderdom vaa 48 jaren is te Delft overleden Dr. Ch. 
M . Scbols, civicl-ingeniour, boogleeraer aan de Pol] technische 
School in het landmeten, waterpassen en geodesie. Door de uni
versiteit te Leiden werd do overledene houoris causa bavorderd 
tot doctor in de wis- en natuurkunde. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— A d m i n i s t r a t e u r of D i r e c t e u r voor cen op te 

richten fabriek van oen nieuw bouwartikel. Adres lett. H . 20, 
Bureau dezes. (Zie advert, in dit na. tusschen dc aanhoud.) 

— B o u w k u n d i g t o e k e n a a r - o p z i c h t e r , goed kun
nende detailleeren, tusschen 22 en 26 jaren. Adres met opgaaf 
van salaris, onder no. 6938, A". Pott. O. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVEREEKIOINO, AMSTERDAM. 

Opiichter-Teekenear: leeft. 29 j . , ong.vcrl.SaL f80 per mnd. 
Opz. of „ „ 82 „ geh. „ „ ,90 „ , 
Bouwkund. Opzichter: „ 4 3 „ „ „ „ „ 9 0 n u 
Bouwk. Opz. of Uitv. „ 43 „ ong. „ „ „80 „ „ 

„ of Uitv. „ 25 „ „ „ „ „85 a 90, „ 
Opzichter-Teekenaar „ 28 „ „ „ „ „90 „ „ 
Bouwk. Opz. „ 25 „ „ „ „ „60 k 70, „ 
Opzichter Teekonaar „ 2 3 , „ , „ „80 k 9 0 „ „ 
Bouwk. Opz. „ S3 „ „ „ „ „80 a 90, „ 
Bouwk. Teekenaar „ 22 „ „ „ „ „ 5 0 • » 
Machinist Teek. of Opz. „ 2 3 , , „ „ „800 i f 1000 

ADYERTENTIEN. 
S fonkelnieuwe, kostbare, kruissnarige, in 

pantser voor I o d l ë gebouwde, gegaran
deerde 

SALON-PIAMNOs f 255 a f 355, 
van expediteurs te koop; waarde I het 
dubbele. Wordt ook op zicht gezonden. Motto 
„PIANO", Bureau dezer Courant. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, sasiury is.gi.etr. 
Kantoor: ISO De Knyterkadr, AMSTERDAM. Filiaaal: .16 Kokln. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleete Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, IVasehtafols, Urinoirs enz. - V K • W A B M I W « em V E I* T 1I ,A T I E . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende pryzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedorverkoopers gemeten het gebruikelijke raoat. 

Hoofdagent van R. W A Y ü O O D & Co. Ltd. Ponden. L I P T E N . 

http://is.gi.etr


AANBESTEDING. 
Het BESTUUR Tan den BUITEN-

DIJKSCHEN B U I T E N V I ' . L D E R -
S CII E N POLDEIt, is voornemens 
a a n te lie teilen op den In April 
ISO", in het Cafd „ l i e t Wapen van 
Nieuwer-Amstel" te AMS'IELVEEN. 

H e t a m o v e e r e n v a n «Ie k r i m p , 
water loopen en droogen 
bak en deze weder op een 
o n d e r h e i d e f u n d e e r i n g 
op te met Melen, benevens 
het é é n j a r i g o n d e r h o u d 
v a n d e n sehepradwater-
m o l e n g e n a a m d l»c K o e 
n e n m o l e n . Ntaande na
bij den A inste lveenschen 
weg, ( « e m e e i i t e \ i c u n e r 
A m s t e l . 

Bestek en voorwaarden zijn te ver
krijgen op franco aanvrage, tegen be
taling van f 0 , 7 5 , ten huize van den 
Secretaris, den Heer J . B U L K CZN. , 
aan den Overtoom 163, Gemeente 
Amsterdam. 

Aanwijzing zal worden gedaan door 
den opzichter des polders G. S. NOUT 
op Dinsdag 30 Maart 1897, des voor 
middags te 11 ure, aan genoemden 
molen, bij wien tevens het bestek en 
teekening, ten zijnen huize Overtoo 
131, te Amsterdam, ter inzage zullen 
liggen. 

Namens het Bestuur van 
genoemden polder, 

J . B U L K C Z N . , 
Secretaris-Penningmeester. 

AMSTERDAM. 13 Msart 1N97. 

BECKER &BU3DINGH. 
-A.ru hem. 

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 - H O E K H E E T * 
B N A N D E R S 

I I Ï S T R I ' J I K X T E 5 T , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAABS, ent. 

IJi'Fni ui l le erde 

P e i l s e l i t i l e n . 
WEEGWERKTUIGEN 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zullen 
D o n d e r d a g 1 A p r i l 1S07, 's voor-
middags U' s uur, in het openbaar, 
ten Gemeentehuize AANBESTEDEN: 

BESTEK No. 22. 
D e l e v e r i n g v a n gegoten-, 

gesmeed- en plant ijzer a a n 
handwijzen*. 

BESTEK No. 24. 
H e t m a k e n en l e v e r e n v a n 

NeliiMihiieiilM-leii en bui ten
j a l o e z i e ë n voor Nchool 7. 
Schoo l 17 en liet ii eente-
liuiM: i n twee percee len . 

BESTEK No. 28. 
H e t l eggen v a n c i r c a I.1S I 

.111. r i o l e n . 

Aanwijzing: voor bestek 28, Donder
dag 25 Maart a. s., 's namiddags l ' / i 
ure aan het bureau Gemeentewerken 
in het Gemeentehuis, alwaar inlich
tingen voor alle bestekken gegeven 
worden, alle werkdagen, tot den dag 
vóór dc aanbesteding, van 10—12 uur; 
en bestekken met gezegelde inschrij
vingsbiljetten verkrijgbaar zijn; als: no. 
22 met 1 teekening a tl.—; no. 24 
ii f 0,50; en no. 28 met 17 teekeningen 
a f2,50. 

AAIBESTEDHft. 
Op D o n d e r d a g 2 5 M a a r t 1S07, 

zal in het Hotel AMEHICAIN, Leid-
sche l'lein te Amsterdam, worden 

aanbt **L< »e«l: 
H e t V C B B O U W B I v a n 

een P e r e c e l a a n de 
K l o e m g r a c h t X o . 77 te 
A m s t e r d a m . 

Voor rekening van den Weled. Heer 
Tu. COOL te Dussum. 

Aanwijzing op Donderdag 18 Maart 
des m i middags ten 2 ure. 

B E S T E K en T E E K E N I N G te verkrijgen 
tegen betaling van fl.— aan genoemd 
perceel en Inj den ondergeteekende, 
bij wien ook nadere inlichtingen te 
bekomen zijn. 

A . D I K S R z n . 
Bouwkundige te Utrecht. 

Vertegenwoordiger voor de 
Provincie Utrecht 

der firma G. & J . Coor.. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op « r r » i eleiif 0 April ÉS97, 

des voormiildugs ten 12 ure (locale 
tijd) zal aan het bureau van den 
Sectie-Ingenieur te Venlo i r o f r f f i » 
ntenbeHteetl 

VOLGENS BESTEK E : 
H e t v e r r i c h t e n v a n eenige 

h e r s t e l l i n g e n a a n de ge
bouwen , 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
tricht - Itoxtel. X i j m e g e n -
V e n l o , N i t t a r d — H e r z o -
ge ii r u l l i , 

i n z e v e n t i e n percee len . 
Het bestek is tegen betaling van 

f 1 . 0 0 verkrijgbaar op franco aan
vraag aan bovengenoemd bureau. 

Aanwijzing ter plaatse zooals op de 
achterzijde van den omslag van het 
bestek vermeld. 

De Sectie-Ingenieur, 
A. V A N LIEBERGEN. 

Maatschf;opïj tot Exploitatjevan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den Oden A p r i l 

1N97, des namiddags ten 9 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreclse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 724. 
H e t I n r i c h t e n v a n het H o o f d 

gebouw op het l o k a a l -
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I N D R U K K E N ' V A N E E N B E Z O E K A A N E E N I G E 
S T E D E N O M E N BIJ D E N HARZ, 

MEER UIJ/.ONDER MET ' f OOG 01' HAREN VAKWERKBOUW.(') 

III. 
In haast alle straten van het oud gebleven deel van 

Hildesheitn treft men nog tal van interessante huizen 
in denzelfden vakwerkbouw aan; waarvan de grootste 
en schoonste aan den „ H o h e w e g " , de „Marktstrasse" 
de „Bruhl", de „ L a n g e Hagen" — met een „Kaiser-
haus" zoo genoemd naar de afbeeldsels „en relief" 
en „en statue" van Duitsche Keizers, die het versie
ren — , de „Andreas Platz" (met het Roelandshospi
taal) en aan het marktplein zelf (-). 

De meeste dier gebouwen, thans nog bewoond, 
zijn gerestaureerd, evenwel met behoud van hun oor
spronkelijk karakter en ornement. Zoo kenmerken de 
voornaamsten zich in plattegrond door één of twee 
voorsprongen, ter zijde van den ingang; in opstand 
door hooge verdiepingen gelijkvloers, met twee a drie 
bovenverdiepingen van minder hoogte, waarboven een 
hoog steil dak. Evenals we dit aan vakwerkgebouwen 
te Hanover, Brunswijk, Munster en Halberstadt op
merkten , ziét men ook hier dc bovenverdiepingen tel
kens uitgebouwd en opgevangen door balkeinden met 
consoles of schoorstukken, rijk versierd met lijst- en 
snijwerk (•'). De balkeinden liet men meestal onver
sierd; somtijds ook — zooals aan het Slagersgildehuis 
— de hieronder staande posten. Aan de meeste gevels 
daarentegen zijn deze pilastervormig bewerkt; deur
posten niet zelden van kolommen of caryatiden voor
zien. Deze posten zijn van zwaar eikenhout ( 3 0 — 3 5 

(') Voordracht , gehouden door den beer II. L. Boersma in de af
deeling ,,'s Gravenhage" van dc maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst. 

I2) Zie afl>. bij Or twein voomd. dl. IV, afd. 35, pl. 12-25: bij 
- Lachner voomd. bl. 28, 

ft Zie L a c h n e r , bl. 38 — 46, 57-111, 94, 95. 

c M Ü . ) ('). Van het gevelvlak zijn ook hier de borst
weringen 't meest bedekt met vlak gesneden orne
menten in hout, aangevuld met vlechtwerk in tegel-
of gewone baksteen. Aan het gildehuis der slagers is 
hierbij in 't oogvallend veel een waaier- of palmet-
vormig ornement in vlak gesneden relief toegepast (2) 

Kenmerkend te Hildesheim, in afwijking van mé-
nigen gevel te Hanover, is het geregeld doorloopen 
over de geheele breedte van het gebouw, van de hori
zontale verdiepingslij nen. Onder de desbetreffende fries-
en cordonversieringen treft men bij afwisseling plant-, 
dier- en mensenfiguur aan; dikwijls met zinnebeeldige 
beteekenis; zoo ook symbolen van handels- en nijver-
heidsbedrijven, wapens en spreuken ('). Onder laatst
genoemden luidt er een: 

„ Wer baucn will an freier Strassen, 
„Muss sich viel ünnütz geschwetz nich irren lassen", 

hetgeen overeenkomt met ons oud-1 lollandsch: 
„ W i e bouwt aan den wech, 
„Onderleijdt veel gezech". 

Evenals we dat te Brunswijk opmerkten, vindt men 
ook hier het effect der gevelversiering verhoogd met 
schilderwerk of wordt dit ten deele door relief-orne-
ment vervangen ('). 

Zooals reeds werd opgemerkt, zijn die vakwerk
gebouwen in laat-Gothischen en in Renaissance-stijl. 
Oudere voorbeelden zijn hoogst zeldzaam; niet omdat 
deze manier van huizenbouwen niet vroeger werd toe
gepast; integendeel is bekend dat deze bouwwijze een 
der oudste en meest algemeene is, vooral in houtrijke 
streken, en dat men daar aanvankelijk niet alleen het 
constructief geraamte van het huis van hout, maar ook 

(') '/.ie L a c h n e r ' i Holzbauk, b l 1 0 0 — 1 0 2 . 
(») Idem bl. 64, 65 en pl. III. 
(3) Zie L a d i n e r ' s „Holzbauk", bl. 110 113. 
(*) Idem, pl. IV. 
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de bij die constructie ontstane opene vakken eerst met 
houten bekleedsels vulde, zooals men dat nog heden 
in sommige afgelegen bergstreken kan waarnemen. De 
mindere duurzaamheid en het meerdere gevaar voor 
brand, gevoegd bij het afnemen van den houtvoor-
raad, daartoe geschikt, bracht er in lateren tijd toe, de 
vakken met steen te vullen en ook in andere opzichten 
die huizen beter bestand te maken tegen den tand des 
tijds. Wij l deze bouwwijze door haar mindere kost
baarheid en snellere daarstelling zich bijzonder leende 
voor den gewonen huizenbouw, in tegenstelling met die 
der burchten, kerken cn paleizen, waarvoor de massieve 
steenbouw de meest gewenschte is, — zoo verklaart 
het zich dat de ontwikkeling van dien vakwerkbouw 
tijdens de Middeleeuwen en de Renaissance samenging 
met die van den burgerstand en dat zijn rijkste en 
schoonste producten dagteekenen uit den laat-Gothi-
schen en den Renaissance-tijd, toen de burgers, als 
„derde stand" een macht geworden naast die van 
den adel en de geestelijkheid, daarvan ook getuigenis 
gaven in hun privaten woningbouw. 

Van zulke getuigen vindt men onder de Harz-steden 
nergens meer dan te Hildesheim, t. w. in het oude 
gedeelte der stad. A l s men haar van af het spoorweg
station binnentreedt, bemerkt men daarvan echter 
niets, want hier ziet men een gansch moderne stad, 
gelijk Hanover, ofschoon minder uitgebreid, zooals 
in haar geheel Hildesheim in grootte en beteekenis bij 
Hanover ten achter staat. 

Men kan via Hanover—Hildesheim, voor verdere 
kennismaking met den hier besproken vakwerkbouw, 
ook nog een zeer loonende toer maken, door zijn 
reis over Goslar te vervolgen naar Eimbeck, Holz-
minden en Höxter; vanwaar men zeer geschikt over 
Paderborn, Soest en Hamm naar Munster terugkeeren 
kan. Of men richt zijne schreden van Holzminden 
naar 1'yrmont. om van hier over Hameln, Stadthagen 
en Münder; óf naar Detmold, om vandaar over Her
ford weer op de hoofdlijn van Hanover—Osnabrück 
te komen. 

E i m b e c k is, behalve door zijn oud, typisch 
Raadhuis ('), bekend door het „Northeimsches Haus"; 
een met ornementen en beeldsnijwerk in Renaissance 
stij l , rijk versierde vakwerkbouw; een der fraaiste 
en meest typische gevels van den ganschen omtrek. (*) 

Te H ö x t e r trekken in 't bijzonder de aandacht 
het „Hutte'sche Haus" en het „Tilly Haus (»). Het 
eerste is een zeer mooi en zuiver type uit den vroeg-, 
het tweede een rijk voorbeeld uit den laat-Rcnais-
sance-tijd, toen men den houtbouw met nabootsingen 
van steen-architectuur en daaraan ontleende ornemen
ten ging vervalschen. 

H e r f o r d , vroeger een rijksstad, met een abdij 
reeds dagteekenend van de 8e eeuw en het praalgraf 
voor den door Karei den Groote verslagen aanvoer
der der Saksen — Wittekindt — dit Herford is ook 
bekend door enkele typische voorbeelden van vak
werkbouw; waarvan het „Haus an der Bruderstrasse" 
een der voornaamste en best bewaarde is. (4) 

In nog wijderen kring om den Harz gaande, noord
waarts tot Bremen, Hamburg en Lubeck, — oost
waarts tot Maagdenburg en Hal le , — zuidwaarts tot 
Göttingen en Dudorstadt, — en westwaarts over de 
geheele provincie Westphalen, — vindt men met be-

(') Afgeb. in „ H a n n o v e r l a n d in Wort u. li i ld". 
('.I Zie Lachncr ' s „Holzbaak", bl. 124. 
(s) Idem bl. Sl, 83, 103. Zie voor meer I. ie b o l d „Xicder 

Sachs. Holzb." pl. IV en V. 
(*) Zie I.acbner, I , a. p. b l . 53. 

trekkelijk geringe afwijkingen voorbeelden van den
zelfden vakwerkbouw, welke ter onderscheiding van 
dien der landen aan den Midden-Rijn en van Zuid-
Du itschland, met den algemeenen naam van Noord-of 
Noordwest-Duitsche vakwerkbouw wordt aangeduid. 

Ons bestek gedoogt niet hierover verder in bijzonder
heden te treden, waarvoor de belangstellende lezer 
nogmaals zij verwezen naar het meergemelde werk 
van L a c h n e r ; die zoowel van den Zuid- als van 
Noord-Duitschen vakwerkbouw gedetailleerde beschrij
vingen en afbeeldingen geeft en dien vakwerkbouw 
ook nog vergelijkt met den daarvan wel te onder
scheiden b l o k h u i s b o u w , zooals die o. a. in Noor
wegen en Zwitserland inheemsen is. 

Gelijk bekend mag worden ondersteld, zijn oude 
voorbeelden van vakwerkbouw i n ons l a n d zeer 
weinig meer aanwezig, niettegenstaande die bouw hier 
vroeger ook algemeen is geweest. Bejammert men dit 
verdwijnen en is men met mij van oordeel dat die 
bouwwijze in eere dient gehouden, al ware 't alleen 
maar om het vele schoone en karakteristieke, wat zij 
den beminnaars en beoefenaars .van een der oudste en 
voornaamste bouwvakken — de timmerkunst — bood 
en nog bieden kan, — dan ligt het voor de hand te 
trachten onze kennis daarvan aan te vullen door de 
studie van hetgeen in de ons vanouds aanverwante 
gewesten nog min of meer overvloedig te vinden is. 

A l s zoodanig hebben dan de gewesten, zich uit
strekkende van Nederland's zuid-oostelijke grens tot 
den Harz de meeste aanspraak op onze belangstelling. 

H . L . B . 

R O O K B E Z W A A R . 

De talrijke fabrieken, in de voornaamste steden van 
ons vaderland aanwezig, hebben door den steenko-
lenrook, die onophoudelijk uit hare schoorsteenen ont
snapt, een bezwaar in het leven geroepen dat onze voor
vaderen niet kenden. 

Alle brandstoffen die gebruikt worden, bestaan uit 
koolstof, waterstof, zwavel, water, zuurstof, soms 
ook uit aarde en steensoorten. De koolstof verbindt zich. 
met zuurstof tot koolzuur, de waterstof vormt met 
zuurstof waterdamp, de zwavel vormt met zuurstof 
zwavelig zuur; water, zuurstof en stikstof worden 
vluchtig en de onverbrandbare deelen of bijmengselen 
vormen asch of slakken. Dit alles geschiedt onder het 
verbrandingsproces. 

De steenkolen, die tegenwoordig haast overal in. 
het groot als brandstof worden gebezigd, hebben niet 
allen één zelfde verwarmend vermogen. Een kilogram 
van de beste Westfaalsche kolen kan 8000 liter water 
1 0 Celsius in temperatuur doen toenemen, terwijl een 
kilogram van de beste Engelsche kolen slechts 7000 
liter water een dergelijke temperatuursverhooging kan 
mededeelen. Het is dus duidelijk dat men van de eerste 
soort minder noodig zal hebben dan van de tweede, 
om één zelfden ketelinhoud tot verdamping te brengen. 

Voor een goede verbranding is een zoo ruim mo
gelijke toevoer van lucht noodig, die, zooals bekend 
is, uit 21 maatdeelen zuurstof en 79 maatdeelen stik
stof bestaat. Vindt nu volledige verbranding plaats, 
dan verbinden zich 19 maatdeelen van deze zuurstof 
met koolstof tot één zelfde hoeveelheid koolzuur. De 
overblijvende 2 deelen zuurstof vormen met waterstof 
4 deelen waterdamp. Koolzuur en waterdamp ver
mengen zich met de 79 deelen stikstof en dus leveren 
100 M \ lucht 102 M 3 . verbrandingsgassen op. 

Daar de waterdamp zich spoedig in de lucht ver
dicht, blijven slechts 98 M 3 . van de verbrandings-
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gassen over; hun soortelijk gewicht is echter grooter 
dan dat der dampkringslucht. 

O m nu 1 kilogram steenkool van gemiddelde hoe
danigheid te verbranden is 10 kilogram of 8 M 3 damp
kringslucht noodig; de verbrandingsgassen wegen, af
gekoeld , 11 kilogram. In de practijk, vooral wanneer 
op gewone vlakliggende roosters gestookt wordt, is 
de toevoer van lucht twee of meer malen te groot. 
Die overtollige lucht werkt in meer dan een opzicht 
schadelijk. Vooreerst verlaagt zij de temperatuur, 
waarbij de verbranding plaats vindt, en daarenboven 
neemt zij heel wat warmte mede als zij door den 
schoorsteen gaat. Dit blijkt vooral uit de aanwezig
heid van het koolzuur in de gassen, die den schoor
steen verlaten. Hoe meer koolzuur daar procentsge-
wijze voorkomt, hoe minder warmte door den schoor
steen ontsnapt. Is bv. 16 °/0 koolzuur aanwezig, dan 
gaat slechts 12 °/<> van de warmte verloren; daalt het 
koolzuurcijfer tot 4 °/0, dan stijgt het warmteverlies 
tot 45 

O m de aanwezigheid van het koolzuur procentsge-
wijze te constateeren, zijn verschillende toestellen uit
gedacht, die een zeer scherpe controle op de wijze 
van stoken mogelijk maken. 

De hoeveelheid warmte, bij het stoken verkregen, 
hangt af van het roosteroppervlak, de trekking in den 
schoorsteen en de hoedanigheid van de steenkolen. 
Meestal is trek, overeenkomende met den druk van 
een waterkolom van 10 millimeter voldoende; om die 
boven het vuur te verkrijgen, moet de trek in den 
schoorsteen het dubbele bedragen. Is deze trek aan
wezig, dan kan men rekenen dat op 1 M ' van den 
rooster per uur 100 K G . van de beste steenkolen 
verbranden. Theoretisch moesten die 800,000 warmte-
eenheden opleveren, c'och door schoorsteenverlies, uit
straling , onvolkomen verbranding, roet, enz. wordt 
meestal een nuttig effect van niet meer dan 500,000 
warmte-eenheden verkregen. 

Steenkolen ontbranden bij 800 0 Celsius; na het 
ontbranden stijgt de temperatuur in het vuur tot onge
veer 1500*. Hoe zuiverder de brandstof is, hoe hooger 
temperatuur; vandaar dat cokes en houtskool zulk 
een groote hitte geven. 

De rook, die bij de meeste brandstoffen ontstaat, is 
een bewijs van onvolkomen verbranding. Hem geheel 
te vermijden is bij de gewone roosterconstructie on
mogelijk. Maar de stoker kan zorgen, dat hij tot een 
minimum beperkt wordt, door steeds acht te geven 
op een goede verspreiding der kolen boven het vuur, 
zoodat de vermenging van koolstof en zuurstof overal 
plaats kan vinden. 

O m dit te bereiken is het noodig dat de rooster, 
voor daarop vuur wordt aangelegd, volkomen zuiver 
is van slakken en asch. De kolen moeten aanvan
kelijk op het achterste gedeelte van den rooster ge
bracht worden, om door het aangestoken hout, dat 
het voorgedeelte van den rooster inneemt, tot ver
branding te komen. Zijn de kolen goed aan het 
branden, dan moeten zij in een dunne laag over den 
geheelen rooster worden uitgespreid, en daarover een 
nieuwe, doch eveneens dunne laag van versche kolen 
worden gelegd. Nooit mogen de kolen grooter zijn 
dan een hoenderei. Voorkomende grootere stukken 
moeten daarom eerst stukgeslagen worden. Het 
openen van de deur moet zooveel mogelijk worden 
vermeden en de aanvoer van nieuwe kolen iedere 
tien minuten geschieden, doch zoo snel, dat de deur 
niet langer dan twee minuten openblijft. Om het vuur 
voortdurend in het oog te kunnen houden, is een 
kijkgat in de deur zeer aan te bevelen. Moet de 

deur door een bijzondere omstandigheid, hetzij omdat 
slakken verwijderd moeten worden, of om een andere 
reden, langer dan gewoonlijk openstaan, dan is het 
zaak den trek van den schoorsteen tijdelijk te ver
minderen. Houdt nu ook de stoker zijn rooster steeds 
vrij van slakken, dan spaart hij niet alleen kolen, 
doch kan de rooster ook langer dan anders duren. 

Een stoker, die dit alles in acht neemt, zal niet 
alleen weinig kolen gebruiken , doch ook de omgeving 
zijner fabriek weinig rookbezwaar doen ondervinden. 
Maar stokers, die oplettend zijn, mogen witte raven 
genoemd worden. Uit de mindere klasse voortgekomen, 
dikwijls niet hoog betaald, heeft de stoker slechts 
weinig begrip van het gewicht zijner taak. Zoolang 
hij onder controle staat, doet hij zijn best; heeft de 
toezichthoudende persoon zich echter verwijderd, 
dan wordt het vuur al gauw vergeten. O m de 
schade in te halen, wordt nu een groote hoeveelheid 
kolen op het vuur geworpen en de zwarte rook, uit 
den schoorsteen ontsnappend, bewijst dat die hoe
veelheid, te groot om behoorlijk te verbranden, 
grootendeels als kool in de buitenlucht komt. In vele 
fabrieken tracht men, door een premiestelsel op het 
zuinig kolenverbruik, de stokers tot grootere oplet
tendheid aan te sporen. 

Ofschoon dus het stoken, zooals het in verreweg 
de meeste fabrieken tegenwoordig nog geschiedt, 
groote nadeelen met zich brengt, als daar zijn de 
afhankelijkheid van des stokers oplettendheid, de 
noodzakelijkheid om de deur af en toe te openen 
en dus koude lucht toe te voeren, onvolkomen ver
branding en meestal sterke rookontwikkeling, zoo ziet 
men die nadeelen over het hoofd, omdat deze manier 
van behandelen zoo eenvoudig is. 

Toch is getracht de nadeelen zooveel mogelijk te 
doen verdwijnen. In de eerste plaats werd de rooster 
hellend gelegd, zoodat de kolen, naarmate zij ver
branden, naar beneden glijden en telkens versche 
voorraad uit een trechter aan het hoogste eind het 
vuur bereikt. Maar dit systeem is alleen daar toe te 
passen, waar de gebruikte kolen niet aanbakken en 
zich geen slakken vormen. Daarenboven heeft men 
er nog dikwijls last mede, dat de nieuw aangevoerde 
kolen niet spoedig genoeg aan het branden gaan. 

O m dit gebrek te verhelpen, heeft men den rooster 
vlak gelegd, doch hem uit verscheidene korte stukken 
doen bestaan, die als het ware een trap vormen. O p 
ieder der traptreden, als wij ze zoo eens mogen 
noemen, blijft wat brandende kool liggen en hierdoor 
vatten de bijgevoegde kolen sneller vlam. Doch nu 
deed zich weder het nadeel voor dat de roosterbaren 
zeer spoedig verbrandden. 

Daarom is een systeem van stoken uitgedacht, 
waarbij de rooster zeer weinig te lijden heeft. De 
steenkolen, tot poeder gemalen, worden over het vuur 
geblazen, zoodat zij in zwevenden toestand verbranden. 
Op deze wijze kan een zoo innige verbinding van 
lucht en kool worden verkregen, dat 80 "/„ nuttig 
effect te verkrijgen is, terwijl zelfs de beste stoker 
het maar zelden tot 65 °/„ brengt. Van rook is zoo 
goed als niets te bespeuren en daarom kan deze wijze 
van stoken, die zeer gemakkelijk te regelen is, het 
rookbezwaar grootendeels opheffen. 

Een bezwaar schijnt het malen der steenkolen. Heeft 
men daarvoor echter de geschikte werktuigen, dan 
bedragen de kosten slechts 5 % van den prijs der 
kolen en worden die dus ruimschoots opgewogen door 
het verkregen grooter nuttig effect. 

O m het verbranden der roosterbaren, welk systeem 
van stoken overigens gekozen wordt, tegen te gaan, 
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worden ze dikwijs hol genomen en laat men er water 
door circuleeren, dat uit een reservoir komt, dat steeds 
wordt aangevuld. Het warme water dat de rooster-
baren leveren, kan tot het voeden van den ketel wor
den gebruikt. 

E r zijn heel wat rookverbrandingssystemen bedacht, 
die daarop berusten, dat de benoodigde lucht voor 
volledige verbranding wordt toegevoerd, nadat de 
verbrandingsproducten reeds het vuur verlaten hebben. 
De resultaten, op deze wijze verkregen, zijn echter niet 
gunstig geweest. Slechts door te zorgen dat in het vuur 
zelf de verbranding zoo volkomen mogelijk is, bereikt 
men een uitkomst, die in alle opzichten voldoet. 

Niet alle soorten van steenkolen geven, op één 
zelfden rooster gestookt, evenveel rook. Zoo geeft de 
magere kool, die als anthraciet bekend is, zeer weinig 
rook; daar zij echter ook weinig vlam geeft, kan zij 
onder die ketels, welke haast overal in gebruik zijn, 
niet gestookt worden. De kolen, die het sterkst gas-
houdend zijn, geven het meeste vlam, maar rooken 
ook sterk. 

Uit het bovenstaande ziet men, dat door rationeel 
stoken het rookbezwaar, zoo al niet geheel opgeheven, 
dan toch grootendeels vermeden kan worden. Ook 
een goede schoorsteeninrichting is van het hoogste 
belang. Een toenemen van de wijdte naar boven toe, 
is zeer aan te bevelen. Meestal echter wordt juist het 
omgekeerde aangetroffen, omdat dit een gemakkelijker 
constructie toelaat. 

Eindelijk moeten ook fabrieksschoorsteenen op ge
zette tijden worden geveegd. Wordt dit nagelaten, 
dan vermindert niet alleen de trek, doch vliegt ook 
het roet in vlokken met de warme lucht naar buiten. 
En wanneer dit het geval is , baat alles wat gedaan 
wordt om door rationeele verbranding het rookbezwaar 
te verminderen, al heel weinig. 

P R I J S V R A G E N 
R K C L A S I E K A A K T . 

Ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan heeft 
de firma W . G. lioele Sr . , sigarenfabrikanten te 
Kampen, een prijsvraag uitgeschreven voor een recla
mekaart , welke hoofdzakelijk moet dienen om in win
kels te worden opgehangen. Tot de deelneming aan 
dezen wedstrijd worden alleen toegelaten de werken 
van Nederlaudsche en in Nederland gevestigde kun
stenaars. De ontwerpen moeten zijn oorspronkelijke 
teekeningen en de afmetingen, daaraan te geven, 
mogen niet meer bedragen dan 76 55 c M . en niet 
minder dan 64 50 c M . In elke teekening moet op 
zeer duidelijke wijze zijn uitgedrukt, dat deze winkel-
kaart de aandacht zal hebben te vestigen op het han
delsartikel sigaren. De kaart moet tevens op duidelijke 
wijze vermelden den naam en de woonplaats van hem, 
die dezen wedstrijd uitschrijft. 

De ontwerpen moeten worden geadresseerd aan de 
oefenschool bij 's Rijks Museum, Hobbemastraat 25 
te Amsterdam, en franco zijn ingekomen vóór 21 
Mei 1897. 

Drie prijzen worden uitgeloofd: ie prijs / 500, 2e 
prijs f 300 en 3e prijs ƒ 200. 

De beoordeeling der ingezonden ontwerpen zal 
plaats hebben te Amsterdam door een jury van zeven 
leden, nl. de heeren: A u g . Allebé, hoogleeraar-
directeur der Rijks-Academie van beeldende kunsten 
te Amsterdam; A . le Comte, kunstschilder te Delft; 
D r . ?, J . H . Cuypers, architect der Rijksmuseum
gebouwen te Amsterdam ; Josef Israels, kunstschilder 
te 's-Gravenhage; Ferd. Leenhoff, hoogleeraar aan de-

Rij ks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam; 
W . B. G. Molkenboer, directeur der Rijks-normaal
school voor teekenonderwijzers te Amsterdam ; B, W . 
Wierink, directeur der industrieschool van de Maat
schappij voor den werkenden Stand te Amsterdam. 

Na de uitspraak der jury zullen alle ingekomen 
ontwerpen te Amsterdam openbaar worden tentoon
gesteld. 

RECLAMEPLAAT VOOR DE RECLAME-TEN TOONSTELLING. 
De Vereeniging „Amsterdam Vooruit" organiseert 

tegen Augustus een internationale tentoonstelling van 
reclame-middelen in het Paleis voor Volksvlijt aldaar. 
Zij schreef een prijsvraag uit voor het beste ontwerp 
van een reclameplaat en ontving 52 antwoorden, die 
door de heeren lireitner, Kromhout en Reyding be
oordeeld werden. Met algemeene stemmen werd de 
prijs toegekend aan het ontwerp, onder het motto 
Idylle ingezonden, cn vervaardigd door den heer 
Döhrn te Rotterdam. De plaat stelt de reclame voor 
op motieven van de Zonnebloem, in 't midden waar
van de Faam en ter wederzijde emblemen van koop
handel en nijverheid. 

De tentoonstelling van de ontwerpen werd Don
derdag geopend. 

P A P Y R Ö L I T H . 

In de „Deutsche Kauzeitung" van 17 Maart j l . 
komt onder de rubriek B r i e v e n - en V r a g e n b u s 
een merkwaardig stukje voor over vloeren van papy-
rolith, voor ons te belangrijker omdat wij in Holland 
overstroomd worden met nieuwe uitvindingen op 
bouwkundig gebied, die meestentijds uit Duitschland 
tot ons komen en vergezeld gaan van opgeschroefde 
brochures met eenige bladzijden van aanbeveling, naar 
mijne meening dikwijls door minder nauwgezette 
bouwmeesters opgesteld. 

De Regeeringsbouwmeester Arendt, te Weilmünster, 
schrijft het volgende: 

„Hij den bouw van het krankzinnigengesticht te 
Weilmünster werd onder mijne directie in Septem
ber jongstleden ongeveer 30 M J vloer van papyrolith 
door de firma Kraner te Einsiedel gelegd op een 
onderlaag van zwemsteen, met cement overtrokken. 
Aan de firma werd te kennen gegeven, dat hier 
sprake was van eene proefneming om de bruikbaarheid 
te kunnen beoordeelen, alvorens daarvan voor de 
andere lokalen gebruik te maken. De vloer bestond 
uit eene dubbele laag houtspanen en eene gepaten
teerde massa, die met den troffel opgebracht en glad 
gepleisterd werd. 

„Reeds na viertien dagen trok de bovenste laag 
op verschillende plaatsen, vertoonde scheuren en 
bladderde af. Herhaalde aanmaningen aan de firma 
om den vloer te doen veranderen, bleven onbeant
woord. 1 daarentegen kwam na eenigen tijd een nieuwe 
zending van materialen en spoedig daarop een mon
teur, die verklaarde geen herstelling te kunnen ver
richten en het kwaad alleen door geheele vernieuwing 
te kunnen keeren. 

„Toen eene nieuwe aanmaning aan de firma on
beantwoord bleef, zag ik mij genoodzaakt een einde 
te maken aan den onhoudbaren toestand en werd de 
bevloering in December opgebroken en door een 
houten vloer vervangen. Eene rekening over het ver
richten werk is tot heden niet ingekomen". 

Het bovenstaande is eene goede waarschuwing om 
alle nieuwigheden niet te spoedig burgerrecht te ver
leenen. 

Arnhem, 22 Maart 1897. A , R. F R E E H , 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering tan Vrijdag 19 Maart 1897. 
Xa Iran;, en goedkeuring van de nut uien en liet aannemen van een 

lid, werd litt voord gegeven aan den lieer .1. (J. van Xiftrik. stads
ingenieur te Amsterdam, tot liet bondon eener lezing over: ,,De 
havenwerken te Amsterdam." 

Do lieer Van Xiftrik wenschte geen bepaald historisch overzicht 
tc geven van de havenwerken te Amsterdam, doch slechts in korte 
trekken liet oog te vestigen op onxe handclsiiuichtingen die, naar 
«prekers, iiieening zoo belangrijk zijn dat zij. wanneer de nieuwe 
werken te 1.1 minden geheel gereed zijn. Amsterdam zullen maken 
tot eeu van du belangrijkste havens van het vaste land van 
Europa. Spreker trad vervolgens in eeu korte beschouwing over 
den toestand van het IJ vóór de afsluiting bij Pampus en de primi
tieve havenwerken uit dien tijd. die meestal bestonden uit paalwer
ken waaraan de scheren lagen vastgemeerd of die dokken omsloten. 
Under do plannen tót verbetering der havenwerken, welke langza
merhand ontstonden, was vooral merkwaardig ecu door den inge
nieur Goiidiiaan opgemaakt ontwerp uit het jaar 1803. waarin reeds 
du grondgedachte voor de doorgraving van Holland op ziju smalst 
was neergelegd. 

Het Xonrd-Hollandsrhe kanaal, hoewel met zeer groote kosten 
tot stand gebracht, beantwoordde niet aan het doel. omdat dc 
zeeschepen iu Den Helder aankomende, van lichters moeiten ge
bruik maken, om hun waren uaar Amsterdam te vervoeren. 

Toen nu het Xoordzee-kanaal voltooid was. werd iu dien toestand 
wel verbetering gebracht, doch waren onze haveninrichtingen geheel 
onvoldoende. De verschillende werken, die tot verlietering vau deze 
haven waren tot stand gebracht, wilde spreker abnu Ijehaudelen, 
waartoe ter verduidelijking een gnsit aantal goed getcekende plan
nen iu <le zaal waren oiurehangen. 

Do heer Van Xiftrik trad daartoe iu een nadere beschouwing over 
de afihnii'üing van het IJ om daarna achtereenvolgens te bespreken 
de navolgende werken : 

Het spoorwegbassin in tie Rietlanden, de Handelskade met baar 
hydraulische inrichtingen en golfbreker, het Ooster* en Westerdok, 
hoewel biiioorende tot de oude periode, de Veesteigers, de Stle/.stei-
gers, de Houthaven, de Petroleumhaven en de verschillende dukken. 

Spreker liesloot deze warm toegejuichte mededeeliugen met de 
hoop uit t'; «preken, dat wij steeds trachten zullen onze haven ook 
in verband met het Rijuvaartkanaal te vetiieteren, en den welisch, 
dat die haven steeds lui voortduring in bloei uioge toenemen. 

Van de gelegenheid om aan den spieker inlichtingen te vragen, 
werd door de heeren Klinkhamer en De tlroot gebruik gemaakt. 

De heer Lehman verzocht den spreker zijne lezing voor het Week* 
blad af te stiuili eu daarin melding te maken van de sommen 
die deze havenwerken hebben gekost, waiirtoe de beer Van Xiftrik 
zich welwillend bereid verklaarde. 

Do heer Jansen en ook de Voorzitter bedankten den heer Vau Xif
trik voor de met veel lielangstelling aangehoorde voordracht, waar
bij de Voorzitter den wensch voegde, dat de beer Van Xiftrik nog 
velo jaren aan het hoofd mocht staan van het ingenieursbureau van 
Amsterdam. 

De heer J<eliuian wees er ten slotte nog op. dat du leden der Mij. 
spoedig voor de keuze van een nieuwen voorzitter zullen staan en 
hoopte, dat dc afdeeling Amsterdam, als oudste eu meest krachtige 
afdeeling, die keuze erustii.' ter harte zal nemen. 

Nadat de Voorzitter den heer Leliman verzekerd had. dat het Be
stuur die zaak gaarne nader wil overleggen, werd de bijzonder goed 
bezochte vergadering gesloten. 

AFHEKI.INI; GRONINGEN. 
1'ergaJeting van Zaterdag 20 Maart 1897, 

Xa lezing van de notulen en behandeling van huishoudelijke z.i-
ken. werden de heeren D. Dc Clerq van Xunspeet en D. Dooijes al
hier, respectievelijk als vertegenwoordiger eu agent van de chemische 
fabriek vau de laaatsojurjpij de Veluwe te Xunspeet door den Voor
zitter geïntroduceerd. - Door deze heeren werden stalen cn mon
sters ter tafel gebracht van Jap.invervcii. zoogenoemd olu du over
eenkomst net Japansch lakwerk, die de oppervlakten niet deze verf 
vertoon,; i. Du in verschillend.' kleuren, op vertind ijzerblik aange
brachte '.eiven hadden allen ecu fraai aanzien en gaven gelegenheid 
de taaiheid, gepaard aan merkbare vastheid, te leeren kennen. Uit 
de mondelinge toelichtingen bleek, dat bij het vervaardigen van deze 
verven in de allereerste plaats ernaar gestreefd is een zoo deugd
zaam mogelijk materiaal te landden, dat bij billijken prijs een goed 
l'esultait oplevert, spoediger cu betel' dan bi) het gebruik van ande
re verf- eu laksoorten mogelijk is. Als ecu bijzondere eigenaardig
heid dezer verven werd opgegeven, dat trekken en krimpen van het 
materiial, waarop zij zijn aangebracht, op haar geen invloed heb
ben, waard • cr geen barsten ontstaan en dat zij na het opstrijken 
schijnen le zwellen, z lat alle oneffenheden in deu grond als het 
ware volvloeien eu daardoor aan het gronden, plamuren cn schuren 
niet die moeite en zorg behoeft te worden besteed als hij liet aan
wenden ran du tot nu toe gebruikte verf- en laksoorten. eu boven
dien niet eenmaal oververven kan worden volstaan, waar anders 
om hetzelfde resultaat te bekomen meermalen moet worden neerge
streken. Het laatste werd dool' den Voorzitter bevestigd, daar iu 
diens bijzijn een proef is genomen op een schutwerk, waarop van 
vroeger een dunne verflaag aanwezig was en waarover zonder de 
minste voorbereiding met uitstekend gevolg eenmaal werd overge-

verfd. Bij deze proef bleek, dat voor 12.615 M2. ben ligd is plm. 
2 KG. verf ii ƒ 1.25 per KG. en dal voor hel eenmaal bestrijken van 
die oppen lakte 2\ uur n lig is. 

Hierna bood de heer De ('Icri| eeu geïllustreerde brochure aan van 
patent olie-urinoirs, van deu heer Wilhelm Heets te Wecnen. Dezo 
volkomen rcukelooze urinoirs zijn in het buitenland gunstig ontvan
gen, doordien hierbij het. gebruik van spoelwater geheel is buiten 
gesloten, waardoor bv. dc 'tad Weenen jaarlijks ettelijke (luizende 
'guldens bespaart. Voor plaatsen waar geen waterleiding aanwezig 
is. zijn hel als het ware de eenige toestellen, die aan Int. doel vol
komen bi antwoorden. Xa toelichting op enkele ponten cn beantwor-
dillg in gunstigen zin vau de vraag, of de toestellen bij felle vorst 
hunne goedu werking niet zullen verliezen, bedankte de Voorzitter de 
beide heeren voor hetgeen zij op deze bijeenkomst ten beste hadden 
gegeven. 

Bi] de varia, die uil volgden, werd een naamlijst, ter tafel gebracht 
vau dc leilen der Maatschappij tot la-vordering der Bon» kunst firn 
het jaar 1856. waarin de voorzitter der afdeeling. de heer H. Raam
maker, toen reeds als lid is vermeld, hetgeen wijst op ccn onafge
broken lidmaatschap van minstens 41 jaren. 

Een der nieuwe leden vroeg, waarom bij deze vereeniging geen 
vragcuo'ls bestond, waarop lieln door een der oudste leden geant
woord % ud. dat het doen van vragen iu een vragenbus vroeger bij 
do afdeeling heeft bestaan, maar daarmede om reden van overwegen
den aard was opgehouden. 

De kiputbeschollulllg bestond uit een gedeelte van het plaatwerk 
vau .1. Van IJssendgck, Documents classes de 1'artetc., uit de biblio
theek d-r Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

AI'UKEI.INO 'S-GRAVENHAGE. 
Vergadering van Vrijdag 19 Maart 1897. 

De vergadering werd ingeleid met de mededeeling vau tien Voor
zitter, dat 't aan liet liestuur gelukt is de gegevens voor de prijs
vraag. ..de verlaging van de Wagenbrtlg langs anderen weg to 
verkriigel'. en de wciiiig welwillende houding van het dagelijksch be
stuur dor gemeente dus geen beletsel voor het uitschrijven zal zijn. 
A i m het verzoek del afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij 
t it bevordering van nijverheid om twee bestuursleden aan te wijzen 
voor het comité vau alle nijverheidseorporatién. werd voldaan. Als 
zoodanig zullen optreden de heeren Knuttel en «remmer. 

Deu heer De Baan werd uil gelegenheid gege' en preadvies uit te 
brongen over vraag 7 der Maatschappij : ..Wat kau gedaan worden 
tot v-riiflhng van liet vak van metselaar, dat ïiier-te-lande in ver
val is en miskend wordt." Veel discussie werd ""er dezo vraag niet 
gevoerd. Du Voorzitter stelde daarom voor ze liever aan te houden 
tot do volgende vergadering. 

De heer Weissman. architect te Xijmcgeii. d.mrna. liet woord ne
mende, besprak op zeer onderhoudende wijze de bouwkunst in de 
Vereenigdc Staten van Xoord-Ainerika eu voorn..melijk in de steden 
Xev-Yo'k. Philadelphia. Boston eu Chicago, de inrichting der 
reuzengeboliwell daarbij iu details behandelende, i'.ell en ander werd 
(.oor velschillende plaatwerken toegelicht. 

Door den heer Xooijen. decoratie-schilder alhier, was ecu prachti
ge collectie afriches van verschillende Fransche en Engelsche mees
ters, die door hem niet eeu enkel woord werden toegelicht, tel kunst
beschouwing afgestaan. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE L E I D E N . 

Tiende Vergadering van 25 Maar: '97. 
Aau deze vergadering ging vooraf eene kunstbeschouwing van 

hot plaatwerk „Het Rjjks-iuuscum te Amsterdam''; van bestek-
teekeningen vau de gebouwen voor Geodesie en Bacteriologie to 
Delft, benevens van eenige voorwerpen op kunst-industrieel gebied. 
Voor de expositie werd dauk gebracht aan de heeren Jesse, 
Wempe en Van Oerlc. 

De Voorzitter, de heor C. R. van Ruijveu, opende mot ecu 
kort woord deze vergadering. De notulen werden ongewijzigd 
goedgekeurd, waarna het woord gevraagd werd door den heer 
V. J . de Ridder, die do Vereeniging namens leden en donateurs 
een fraaie banier aanbood. Ontworpen door den heer Jan de Quuck 
en vervaardigd door den hoer L . E. de Kop. beiden to 'a-IIage , 
is bet een fraai stuk werk te noemen. -Met hartelijke bcwoordin-
dingen aanvaardde do Voorzitter onder luid applaus dit fraai 
geschenk, en roemde zeer den ijver door de vuuiidclcommissie in 
dezen betooud. 

De vragen betreffende het metBelen onder den grond in eement-
of trasspécic, en het gebruik van scherp zand in du specie voor 
het aanstrijken van pannen daken, werden schriftelijk beantwoord 
door de boeren J . II. Hainstra eu G. 11. C'unneiw. Dezu beant
woording lokte nog al dobat nit tnsschen de heeren Mulder, Jesse, 
Planjer en de rapporteurs, alhoewel men in hoofdzaak dc meaning 
der laatstgenoemden deelde. 

Alsnu werden door den Voorzitter de besprekingen geopend over 
het onderwerp: halfsteens spouwmuren aau de binneu- of buiten
zijde van den opgaanden buitenmuur. De lieer J . II. llainstrn 
beweerde dat een halfsteens spouw vun buiteu geen stabiliteit 
genoeg beeft wat betreft do verbinding, en ook dat bet niot aan
gaat voor schoon werk halfateonsverband te gebruiken. De,heer 
II. II. Verhulst woca op het bezwaar, dat men geon breede neggon 
in don gevel zou kunnon maken. Dc heer C. J . v. d. Drift vroeg 
waaraan bij zulk een spouw liJBtvcrsieringen van cement euz. 
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moeten bevestigd worden, en ook de heeren Flanjer en Jesse 
bespraken het voor en tegen van dit voor ons land nieuwe vraag
stuk. Algemeen echter was men van opinie dat spouwen uitstekend 
zyn, doch niet zooals hier de bedoeling is. 

De Voorzitter deelde mede dat er geen antwoorden ingekomen 
waren op de uitgeschreven prjjsvrasg. Alsnu was het woord aan 
den spreker voor dezen avond: do hoer W. J . Lampe, alhier, 
die tot onderwerp bad gekozen: „Over de Japsnsche Kunst." 

Wat wjj in de Japansche kunst moeten bewonderen, is het 
oorspronkelijke der vormen en versieringen. Hier geen naboot
sen van anderen, doch een grjjpen uit de artistieke omgeving, 
een kiezen van motieven uit de dieren- en plantenwereld, door 
i ede ren kunstenaar individueel, gevormd tot een onovertrefbaar 
ornementaal geheel. Het betrekkelijk klein aantal vormen, heeft 
de Japanner in een eiDdelooze reeks vol afwisseling weten te 
gebruiken. De liefde voor de natuur, bloemen en vogels, do 
smaakvolle versiering vnn de eenvoudige woningen, alios wjjst 
op een artistickon aanleg, die onzo bewondering verdient. l ' it-
voerig behandelde spreker de verschillende vormen en kleuren, 
zooals do Japanner die weet te ontleonen aan het planten- en 
dierenrjjk en te styliseeren naar zjjn eigen keuze. Speciaal do 
porseleinfabrikage werd in al haar nuances behandeld cn door 
tal van voorwerpen aanschouwelijk voorgesteld. Deze voorwerpen 
waren welwillend afgestaan door de firma Gebrs. Keinkc, uit de 
fraaie echt Japansche verzameling in haar bezit. Ook de toe
passing van al dat schoons in de Japanscho bouwkunst, werd 
door spreker verklaard en toegelicht. 

Een fraaie collectie boek- en plaatwerken, met de schoonste 
Japansche motieven, circuleerde tijdens deze voordracht onder 
de aanwezigen cn verhoogde niet weinig het kunstgenot. De 
Voorzitter dankte spreker hartelijk voor zjjne voordracht. 

In de daarvoor bestemde bus werden 8 vragen gevonden be
treffende het nat verwerken van iepen brugstrooken en het 
voorkomen en verwijderen van carbolineum-vlekkcn. Dezo vragen 
werden in handen gesteld van het Bestuur. Het aantal leeseirkels 
zal voortaan gebracht worden op 4, daar het blijkt dat zij zeer 
in den smaak vallen. „Das Museum" zal met nog een exemplaar 
van „De Opmerker" voor de leestafel worden aangeschnft. Een 
kleine prjjsvrasg onder dc leden der Vereeniging zal worden 
uitgeschreven, nl. bet ontwerpen van een practisch en goedkoop 
rek voor de kunstbeschouwingen, om a la minute in elkaar te 
zetten. De commissie van beoordeeling der niet beantwoorde 
prjjsvrasg zal hierin het Bestuur ter hulpe zjjn. 

Xa rondvraag sluit de Voorzitter deze vergadering, onder 
dankzegging voor de goede opkomst der leden. 

Dit litlcoft een zeer belangwekende ..clou" te worden. Men zal er 
ben] wat kunnen zien van de verandering welke bet straatverkeer, 
de sedan, gewoonten eu kleeding te Parijs in de 19de eeuw hebben 
ondergaan. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-IndiS is: 
b e n o e m d tot hoofdingenieur 2c kl . do ingenieur le kl. G, 

Oosting; 
a a n g e w e z e n als chef der 5e watorstnats-afd., de ing. l e k l . 

B. Kersjes; 
t o e g e v o e g d aan den chef der Se waterstaats-afd. in het 

belang der verbetering van de bevloeiing uit de Manggisleiding 
cn de kali 'l'ungsi (res. Kedoe), do ing. le kl. J . K. t . Triebart. 

— Bij kon. besluit is J . A. Kerkhoven, laatstelijk ingenieur 2e 
kl . bjj den aanleg van Staatsspoorwegen op Java, op zyn verzoek, 
wegen physieko ongeschiktheid, eervol uit 's lands dienBt ontsla
gen, met toekenning van pensioen. 

— Gedetacheerd by dc ontginning van het Ombiliën-kolenveld 
ter Sumatra's Westkust, de ing. 3e kl . by den dienst van het 
mynwezen to Batavia, A. II. van Lessen. 

— Benoemd tot chef der afdeeling Telegraphie by de Hol
landsche IJzeren Spoorweg-maatschappij de heer H . P. Maas 
Gcesteranus. 

— Bjj kon. besluit is benoemd tot opzichter over rechtsge-
bouwen, gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten P. H. 8. A . 
Breukel, thans tijdelijk opzichter. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
H A A K L E M . In de rotonde vnn het Museum van Kunstnijverheid zijn 

thans tentoongesteld de muurlteschildetïng met vier plafondstuk-
ken HU verschillende fragmenten van het beeldhouwwerk, afkomstig 
uit een huis bier ter stede. Het schilderwerk werd vervaardigd dooi
den schilder G. Zegelaar, die omstreeks 1720 te Loenen geboren 
werd en in 1790 te Zwolle overleden is. De vier smalle panecjen stel
len ,1e jaargetijden voor, terwijl op dc bieede paneelen de vier ele
menten vertegenwoordigd ziju. 

Men hoopt «lat deze stukken, die nog met vele andere een mooi 
geheel vormen, voor ons land zullen behouden blijven, en door een 
onzer kunstliefhebbers aangekocht zullen worden. Op het oogenblik 
is liet tentoongestelde eigendom van een gesticht, dat zeker wel 
van plan is. zich van deze kunstschatten te ontdoen, daar-de zaal. 
wantin dit werk zich oorspronkelijk bevond, als schoollokaal werd 
ingericht 

V L I S S I X O K X . In een buitengewone zitting van den Gemeenteraad 
werd een voorloopig besluit genomen, om met den heer W. Stok 
Jr.. architect te Dordrecht, handelende namens eene op te richten 
bouwmaatschappij, een contract aan te gaan voor den afstand van 
grond Op voorstel van burgemeester eu wethouders werd besloten 
aan <ie Ir vestigen maatschappij, wier eerste aandeden reeds zijn 
geplaatst, gratis af te staun 2300 vierkante nieter grond tot bebou
wing met tien villa's en een hotel. Het voornemen liestaat aan 
deze maatschappij voor tien jaren te verpachten de exploitatie van 
het strand en de strandstoelen, een eu ander voor een som. later 
le bepalen. • 

De vooiloopige bepalingen zullen vervallen, wanneer de overeen
komst niet vóór 31 December 1897 is tot stand gebracht. 

D K I . I T . B I J de plechtige teraardebestelling van Dr. Ch. M. Schots, 
hoogleeiiiar aan de Polytechnische School, op Zaterdag 20 dezer. 
vr-rei dooi den waarnemende!! directeur, Professor Henket. liet 
woord gevoerd. De heer H. (!. van de Sande Hakliuijzen sprak na
mens de commissie voor de graadmeting en waterpassing, de heer 
II. J . Keuvelink namens de ingenieur» der driehoeksmeting en de 
heer F A. Brandt als oresident van het studentenkorps. 

Htniirnwt.iK. De Gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd voor 
de uitbreiding en verbetering der haven, naar aanleiding eener nota 
v,m den Minister van Waterstaat eenigszins gewijzigd en in overleg 
met den civiel-ingenieur ('. Lely herzien. Er is besloten bij het Rijk 
eu de j rovincie aan te dringen op een spoedige goedkeuring, om 
het werk nog in dit jaar tot uitvoering te kunnen brengen. 

- - De beroemde teekenaars Forain en Carta d'Aehe en de archi-
tet Gi.indpierre hebben vergunning gevraagd om op het tentoon-
stellingst.'reiii vau 1900 een panorama te plaatsen van: ,,de straat 
le I'ar.js van 1789 tot nu toe." 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— In de maand Juli a. s. zal het examen wordon afgenomen 

voor sollicitanten naar de betrekking van adspirant-ingonieur 
voor het stoomwezen op con jaarwedde van f 1200 a f 1600. 
Aangifte vóór 1 Juli o. k. bjj den Minister van Waterstaat. 

— A d m i n i s t r a t e u r of D i r e c t e u r voor oen op to 
richten fabriek van een nieuw bouwartikel. Adres lett. H . 20, 
Bureau dezes. (Zie advert, in vorig no. tusschen de aanhoud.) 

— B e k w a a m o p z i c h t e r , tevens goed t e e k e n a a r , 
voor een belangryk werk. Adres met kopieën van getuigschriften, 
lett. D aan den boekh. H. L . Smit. te Hengelo (O.). 

— T y d e l y k o p z i c h t e r , gcd.de zomermaanden, by werk 
der genie te Brielle. Adres den kapt. eerstaanw. ing. to Helle-
voetsluiB, 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t o r , voor 4 maanden to ' sGra-
venbago. Salaris f 70. Adres mot opgaaf van den laatstee prin
cipaal, onder no. 188, boekh. A. v. Hoogstraten en Zoun te 
's-Gravenhage. 

— B o u w k u n d i g e , g o e d t e e k e n a a r , op de school voor 
Kunstnijverheid te Haarlem, om des Zaterdags ged. 5 a 6 uren 
les te geven in rechtlijnig en bouwkundig tcekenen. Adres den 
Directeur, den heer E. von Saher. (Zie advert, in dit no.) 

— T y d e l y k o p z i c h t e r bjj den bouw van een basalt
muur te Maassluis, voor ongeveer 6 maanden. Adres (ongezegold) 
vóór 15 April aan Burg. en Weth. 

— E r v a r e n o p z i c h t e r , ged. drie jaren, bjj den bouw 
van oen sluiswerk naby Waalwjjk. Salaris ongeveer ƒ100 per 
maand. Adres den ing. van den Waterstaat Jolles to Breda, (Zie 
advert, in dit no.) 

— E r r a r e n o p z i c h t e r , bekend met het aanleggen van 
tramwegen. Vereiscnton: goed teekenen en opmeten. Salaris naar 
bekwaamheid. Adres lett. H . F. 467, Mam t v. d. Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
IxroRMVTiEUtitEAU TECHXISCIIE VAKVEREEXIIIIXG, AMSTERDAM. 

Opzichtcr-Toekcnaar: leeft. 29 j . , ong. vcrl. Sal. f80 per mud. 
OpZ. Of „ „ 82 , nn 
Bouwkund. Opzichter: „ 43 
Bouwk. Opz. of Uitv. „ 48 , 

25; 
28 
25 
23 
33 
22 . 
28 , 
28 , 

of Uitv. 
Opzichter-Teekenaar 
Bouwk. Opz. 
Opzichter-Teekenaar 
Bouwk. Opz. 
Bouwk. Teekenaar 
Bouwk Opz.-teekenonr 
Machinist Teek. of Opz. 

geh. 
t V 
i ong. 

„00 
„90 
„80 
„85 
„90 
„«0 
.,80 

4 90, 

a 70* 
a 90. 

„80 a 90, 

„60 
„800a f 1000 

(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerde» 
tweemaal f er /aar twee achtereenvolgende malen kosteloos of genomen. 
De administratie belast zich met de toezending der reent neetinkomende 
brieven.) 

— Een bekwaam bouwkundig opzichter-teekenaar en uitvoerder 
zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing hy een architect of aannemer. 
Adres no. 29, Bureau dezes. ( 2 ) 

— Een bouwk. opz.-teekenaar van goede getuigen voorzien, zag 
zich gaarne als teekenaar geplaatst, liefst in Amsterdam of Den 
Haag; hoog salaris geen vereischte. Adres no. 80, Bureau dezes. ( 2 ) 
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Op de School voor Kunst
nijverheid te Haarlem wordt 
fezoeht 

een 
goed teekenaar, vooral op de hoogte 
•an bouwkundige versieringen, om lei 
te geven in het Rechtlijning en Bouw
kundig Teekenen, en des Zaterdags 
gedurende 5 a 6 uren werkzaam te zijn. 

Zich aan te melden bij den Directeur, 
den Heer E . V O N SAHER, bij wien 
nadere inliehtingen te verkrijgen zijn. 

GEVRAAGD 
voor de jaren 1897—1899 bij den 
bouw van een 81 n i s w e r k nabij 
W A A L W I J K 

een ervaren OPZICHTER, 
goed bekend met Metselwerk en IJzer-
const ructiea. Belooning omstreeks /100 
per maand, of naar bekwaamheid. 
Aanbiedingen worden spoedig inge
wacht bij den Ingenienr van den Wa-
terstaat J O L L E S te BREDA. 

L van der Hoorn. 
DONOBSTRAAT 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 , 
T E B 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 i s . 

Maatsctiünpij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op D i n s d a g den lUn A p r i l 

1897, des namiddags ten S ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

B E S T E K No. 178. 
Lever ing van 

E I K E N W I S S K L H O I J T 

E I K E N BKI'<jiLIG4«'ERS. 
De besteding gesehiedt volgens Art. 

10 van het bestek. 
Het bestek ligt van den 'Jlsten 

Maart 1897 ter lezing aan het Cen-
raalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Inge
nieur, Chef der Werkplaatsen en Ma
gazijnen G. J . F . V A N VRIJBERGHE 
DE CONINGH te Utrecht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen be
taling van /'0.50. 

Inliehtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenienr voor
noemd. 

UTRECHT, den 18den Maart 1897. 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDING 

Op OitÊtlttg • April t*97, 
des voormiddags ten 12 ure (locale 
tijd) zal aan het bnreau van den 
Sectie-Ingenieur te Venlo teortlen 
aarebeileetl 

V O L G E N S BESTEK E : 
Het verrichten van eenige 

herstellingen aan de ge-
bonwen, knnstwerken en 
verdere werken, behoo-
rende tot de l i jnen Maas
t r icht» Boxtel , Nijmegen-
Ven lo , S i ttard llery.o 
genrath, 

l n zeventien perceelen. 
Het bestek is tegen betaling van 

f 1.00 verkrijgbaar op franco aan
vraag aan bovengenoemd bureau. 

Aanwijzing ter plaatse zooals op de 
achterzijde van den omslag van het 
bestek vermeld. 

De Sectie-Ingenieur, 
A. V A N LIEBERGEN. 

Op Dinsdag den On A p r i l 1897, 
des namiddags ten % ure (locale tijd), 
aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park tc U T R E C H T , 
van: 

BESTEK No. 176. 
Lever ing van 

S T A L K S P L A T E N . 
BESTEK No. 177. 
Lever ing van 

D W A R S L I G G E R S . 
De besteding geschiedt resp. volgens 

Art. 15 en 12 van dc bestekken. 
Dc bestekken liggen van den 20n 

Maart 1897 ter lezing nun het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Heer Ingenieur, 
Chef der Werkplaatsen en Magazijnen 
G. i. F . V A N VRIJBERGHE D E 
CONINGH te Utrecht en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling vun 
f 0.50 elk. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd. 

UTRECHT , den 17n Maart 1897. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegel. 

AANBESTEDING. 
Op U int tl tig den tan April 

IHU7, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 725. 
Maken van een reservoirge

bouw met waterleiding 
en eenige diverse werken 
op het station W A S P I K . 
Begrooting ^5450.—. 

De besteding geschiedt volgens § 50 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 25sten 
Maart 1897 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur A. J . BUIS te Rotterdam en 
is op franco aanvraag (per brief) san 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f 1.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den tiden April 1897 ten 9.30 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

U T R E C H T , den 1 Dn Maart 1897. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zullen 
Donderdag 1 A p r i l 1897, 's voor-
middags 11'/a uur, in het openbaar, 
ten Gemeentehuize AANBESTEDEN: 

B E S T E K No. 22. 

De levering van gegoten-, 
gesmeed- en plaatijzer aan 
handwijzers. 

B E S T E K No. 24. 
Het maken en leveren van 

Schoolsnenbelen en buiten-
ja loez ieën voor School 7, 
School 17 en het Gemeente
huis ; In twee perceelen. 

B E S T E K No. 28. 
Het leggen van circa 4S84 

311. r io len. 
Aanwijzing: voor be-tek 28, Donder

dag 25 Maart a. «., 's namiddags 1','a 
ure aan het bureau Gemeentewerken 
in bet Gemeentehuis, alwaar inlieh
tingen voor alle bestekken gegeven 
worden, alle werkdagen, tot den dag 
vóór de aanbesteding, van 10—12 uur; 
en bestekken met gezegelde inschrij
vingsbiljetten verkrijgbaar zijn; als: no. 
22 met 1 teekening it f 1.—; no. 24 
a f 0,50; en no. 28 met 17 teekeningen 
a f2,50. 

http://Dki.it
http://gcd.de
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op M a a n d a g , 80n A p r i l 1897. 

des namiddags ten 2 ure ( locale t i jd) , 
aan het bureau van den Sectie-Inge
nieur II. E . B E U N K E , GVntraalge-
bouw II, ingang Laan van Puntenburg 
te Ü T M C H T , van HERSTELLINGEN 
aan Kunstwerken, Gebouwen en In
richtingen, bi'hoorende tot de lijnen 
A M S T E R D A M — U T R E C H T , U T R E C H T — 
ROTTERDAM, B R E I K K L K N — H A R M E L E N , 
G O U D A — D E N HAAI;—SriiBVExtNUExen 
L E I D E N — W i I E R D E N , bestaande in: 

T i m m e r , - W i t - en Metse l 
w e r k i n 7 percee len . 

l i oodg ie t er swerk In 1 per
ceel . 

T e e r w e r k i n 1 percee l . 
Het bestek ligt van af 89 M a a r t 

ter inzage en is op f r a n c o aan
vraag tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 
(fr. per post fO.55) te bekomen aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden op de in het bestek aange
geven tijdstippen, te beginnen 10 
April a. s. 

16 Maatschappij 

Braai tegen schade 

D e l l l J l / l J U I J a i l l S l I l l van 1845. 
'S-GRAVENHAGE, Herhitlein, 

hoek 1'rinseMraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 5 0 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A G E F R E M I E N . 

LOUIS NAGEL & ¥ „ 
ves t igen tie a a n d a c h t op h u n n e 

„Excelsior"' 
Grasperkscheerders, 

die sedert verscheidene jaren de eenige 
scheerder is, in gebruik op de prachtige 
gazons te Arnhem. 

S p r o e i en S l a n g e n w a g e n s , 
K r a n d s p a i t s l a n g e n , 

R r a n d w e e r b e n o o d i g d h e d e n en 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, u m , ^ 
Kantoor: l.-.o l>e Kuyterkade, AMSTKRItAW. I'iliaaal: 30 Rokln. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van S H A N K S &, Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie BaoSkriehtingen — I'rivant-lnrirliline'cn. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Foneleinen Badkuipe; IJzeren Badkuipen. 
Closets, Waschtaföls, Urinoirs enz. — V E K H A K 1 I I VI. en V V. \ T I I. A T I K, 

Belast zich met do plaatsing eu inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedervorkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van It. W A V (10 0 I) & Co Ltd. Let/den. L I P T E N . 

BECKER & BUOOf MGJL 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O K K M E E T . 
E N ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTED, 

LANDMETERS, TEEKENAABS, e u . 

G e ë m a i l l e e r d e 

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

C A . HÜIJGEN, civ.-ingenieur. 
ROTTERDAM. Stations» cv 59. 

Vertegenwoordiger van het E1SE V I I Elili i< I ISEltSE 11'TEItiY 
te K A 1 S E R S L A U T E R N . 

Lnehtververaehlnc, centrale v e r » a r m l n c door middel van warme lucht, stoom 
oï warm water; locale verwarming door middel van gas- en van vulkachels. 

Badinrichtingen, Htooni-kook- en stoom-waechlnrlchtinzen, deeinreetie
nven, waterleiding. 

Getuigschriften van een groot aantal inrichtingen, zoowol in het buitenland als ia ana 
land, staan ten dienste. 

Projecten worden gratie geleverd. 

CRAMER ELSENBURG & C°, 
Mtofleveremeier» , 

A M S T E R D A M . 
Fabrikantenvangepantserde Kluiskelders, Dearen, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarminp door heete lucht. 

S T O O M T I M M ER-
H O U T W O L - F A B R I E K 

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 , Direc 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 o i n k o e p e l s . 

Amsterdamsche F a t t van ̂  Werkea 
( S Y S T E E M M O N T E R . ) 

Groote Wittenburgerstraat 108 Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en Welputten, Riolen, Duikers en Afwate-

ringsbuizen. Vloeren en Gewelven. Tusschenmuren, Kelders en Grafkelders, 
n en Daken. Silos, Kribben en Voerbakken. Vorsten, Mnurbedekkiogea Tra: 

tenkuinen. 

B . H O L S B O E R . 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
EabrieMt erts Magazijn r a s * Instrumenten b, 

WETENSCHAPPELIJK GEllltVIH. 
BEKBOOXU voor WATERPAS-, HOEKSfEET- en andere l \ S i l t | V I U M T U 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tcntoonst.) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g 1879. , . 

EQTJERRES, MEETKETTINGEN. BRIEF- en PAKKETBALAN8E1T enz. en-
Bakens. Kot a tie- ea Indue tie-toer, tel Ie n. 'I elegraar- Apparaten, eoi. 

Ter drukkerjj der Naamloozo Vennootschap „Het Vaderland" 

32 s t c . jAARfiAN'G N°. 14. Z A T E R D A G , 3 A p r i l 1897. 

REDACTEUR: F. W. V A N G E N D T JG*. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van Be Opmerker, Van Hylandtstraat 116, 's-GracenAage. 
Advertentie?! van I tot 6 regels f \ , 3 0 , het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor elke regel meer/'o.20. t iroote letters worden berekend naar 
plaatsruimte Afzonderlijke nommers met plaat / ' 0 . 2 5 , zonder plaat / o. 15. 

Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.—, voor België, 
bij vooruitbetaling / 6 .50, voor de overige landen der Postunie, met 
inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruitbetaling /* 7 . 5 0 . 

D E B O U W K U N S T I N D E V E R E E N I G D E 
S T A T E N V A N N O O R D - A M E R I K A , (*) 

door A . VV. WEISSMAN. 

Het zal nu ongeveer tien jaren geleden zijn dat 
ik, bezig met de Nederlandsche bewerking van Lübke's 
Kunstgeschichte, bij het behandelen der rubriek van 
de 1 oe-eeuwsche architectuur, mij genoopt zag ook 
liet" en ander omtrent de bouwkunst van Noord-
Amerika te weten te komen. Ik bestudeerde toen 
eenige Amerikaansche plaatwerken en wat ik daar 
vond, scheen mij zoo belangwekkend, dat ik de voor
spelling durfde wagen: „Het zal Amerika zijn, het
welk ons den lang gezochten modernen bouwstijl 
geeft." 

In 1891 tot gemeente-architect van Amsterdam 
benoemd, trachtte ik de beginselen, waarvan de 
hedendaagsche Amerikanen bij hunne bouwwerken 
uitgaan, in toepassing te brengen. Ik had daar on-
dertusschen weinig succes mede; al mijne ontwerpen, 
in Amerikaanschcn geest opgevat, werden door het 
stadsbestuur onvoorwaardelijk afgekeurd. Vooral de 
ontwerpen voor de begraafplaatsgebouwen had ik 
gaarne eens verwezenlijkt gezien. Maar ook dit was 
mij niet gegeven en in de ontwerpen, die ik heb 
moeten uitvoeren heb ik mij , ofschoon noode, meer 
bij het conventioneele moeten aansluiten dan mij lief 
was. Sedert is een kentering in den smaak van het 
publiek gekomen. De Amerikaansche manier, eerst 
zoo leclijk gevonden, wordt thans krachtig verdedigd, 

• en het is aan sommige bouwmeesters reeds gelukt, 
hun patroons ertoe over te halen, met dien nieuwen 
stijl een proef te nemen. 

Laat ons nu eens nagaan, welke de eigenaardig-

(•) Lezing, gehouden op Vrijdag 10 Maart j l . voor dc Afd. 's-Cira-
1 venhage der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

heden van den Xoord-Amerikaanschen stijl zijn. Daar
voor is het noodig, met een kort historisch overzicht 
te beginnen. Gij weet allen dat de beschaving, die 
wij thans in de Vereenigde Staten aantreffen, nog 
maar van betrekkelijk jongen datum is. Wel waren 
reeds in de 17e eeuw de Nederlanders en de Engel-
schen op de oostkust, de Eranschen op de zuidkust 
en de Spanjaarden op de westkust gevestigd, doch 
het grootste deel van het binnenland bleef jaren lang 
een onbekende wildernis. 

Van het Xieuw-Amsterdam onzer voorvaderen is 
in het New-York van thans niets meer te bespeuren. 
De plaats, waar eens het fort stond, met de woning 
van den gouverneur, de kerk en de pakhuizen, zou 
niet meer terug zijn te vinden, ware het niet dat de 
Holland-Society door een inscriptieplaat van koper, 
in 1890 aangebracht, gezorgd had, dat zij aan de 
vergetelheid werd ontrukt. De Nederlandsche bouw
wijs van het midden der 17e eeuw heeft dan ook 
op die van het hedendaagsch Amerika geen directen 
invloed uitgeoefend. Met den Barokstijl der Span
jaarden en Eranschen ging het niet anders. 

De oudste gebouwen van Noord-Amerika dagtee-
kenen uit de 18e eeuw. Zij zijn, daar het land toen 
een Engelsche kolonie was, van een zeer bepaald 
Britsch karakter. De stijl, dien zij vertooncn, pleegt 
dan ook in de Vereenigde Staten als „Colonial" te 
worden aangeduid. De Amerikanen zijn zeer trotsch 
op dien bouwtrant. Een der steden, waar hij het 
best bestudeerd kan worden, is Princeton, een stadje 
tusschen New-Vork en Philadelphia, welks universi
teit eerlang onzen Dr. Kuyper, het hoofd der anti-
revolutionnairen, als gast binnen haar muren zal 
ontvangen. Deze universiteit, het College of New-
Jersey, werd in 1746 door den toemaligen koning 
van Engeland opgericht. Sedert is zij voortdurend ia 
bloei en beteekenis toegenomen, en nu beschikt zij 
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over niet minder dan acht-en-twintig gebouwen, allen 
van de nieuwste constructie en inrichting. Hij de op
richting was één gebouw voldoende. Dit bestaat nog 
als Nassau Hall en het dient nu als museum voor 
paleontologie. Het werd in 1754 voltooid en is een 
zeer karakteristiek voorbeeld van den „Colonial style," 
die zich als een soort van Louis X V I , maar eenvou
diger en meer in den geest van Palladio, vertoont. Dit 
streng klassiek karakter was, sedert Wren, in Enge
land den meesten bouwwerken eigen en zoo kan het 
ons niet verwonderen, dat ook de koloniale architec
tuur dat bezit. 

De huizen te l'rinceton, voor zoover die uit cle 18e 
eeuw afkomstig zijn, herinneren aan de buitenver
blijven, die omstreeks 1800 hier-te-lande gebouwd 
werden en zooals men er b.v. enkele nog te Rloe-
mendaal ziet. Om het geheele gebouw, dat meestal 
e é n , soms ook twee verdiepingen heeft, loopt een 
klassieke lijst. Kolommen of pilasters, meest van de 
Korinthische orde en streng naar Vignola gedetail
leerd, staan in het front of op de hoeken. Dc meest 
verschillende materialen zijn gebruikt. In den regel 
komt gebakken steen voor, dikwerf gepleisterd; maar 
ook hout is wel aangewend, ofschoon een dergelijke 
klassieke architectuur zich daarvoor niet bijzonder 
leent. Dit houtwerk is dan meestal groen en wit 
geschilderd. 

De planverdeeling dezer huizen sluit zich zeer 
nauw bij die, in Engeland gebruikelijk, aan. De trap 
ligt zoo centraal mogelijk in een afzonderlijke zaal, 
de hall, die geheel als een kamer is ingericht. De 
kamers komen allen uit op dit vertrek, dat soms door 1 
een galerij omgeven wordt. De verdiepingen zijn 
niet hoog, doch de vertrekken hebben zeer aanzien
lijke afmetingen De kamerbetimmeringen zijn allen 
streng klassiek opgevat. Ofschoon meestal vóór 1790 
gemaakt, hebben zij toch reeds veel wat aan tien 
Empire stijl herinnert. 

Ook in de 19e eeuw volgen de Amerikanen aan
vankelijk cle Engelschen na. Gij weet, dat aan de 
overzijde van het Kanaal naast de Romantische rich
ting ook aan de klassieke steeds een groote plaats 
werd toebedeeld. 1'alladio vooral telde al van ouds 
in Engeland vele aanhangers, en zoo kan het ons 
niet verwonderen, dat wij ook in Noord-Amerika zijn 
invloed vinden. In het bijzonder noem ik hier de 
openbare gebouwen, waarvoor het „Kapitool" te Was
hington het voorbeeld heeft gegeven. Behalve kolon-
nades ziet men hier ook steeds een monumentalen 
middenkoepel, die evenwel maar zelden op organische 
wijze met het eigenlijk bouwwerk in verband staat. 

In deze klassieke werken, die van een zekere 
droogheid niet vrijgepleit kunnen worden, is slechts 
zeer weinig op te merken, dat echt Amerikaansch 
mag genoemd worden. Toch is voor de openbare 
gebouwen het volgen der klassieken in Noord-Amerika 
regel gebleven en brengt alleen het kiezen van Re-
naissance-voorbeelden soms eenige afwisseling. 

Reeds New-York kan de bewijzen voor deze be
wering leveren. Men zie bijvoorbeeld de City Hal l , 
liet raadhuis van die stad. Het is een klassiek gebouw 
uit het begin dezer eeuw, met een koepel er bovenop. 
1 Iet paleis, waar het gerechtshof van den Staat New-
Vork zetelt en dat omstreeks 1S70 begonnen werd, 
is al even klassiek, misschien omdat het als pendant 
voor het raadhuis dient. De koepel is hier achter
wege gebleven, daar dit bouwwerk nog steeds op 
zijn voltooiing wacht. In de nabijheid van deze pa
leizen staat ook het postkantoor, welks architect 
zich blijkbaar op den Louvre te 1'arijs geïnspireerd 

heeft, ofschoon dc geest van 1'ierre Lescot zeker 
niet in hem is gevaren. 

A l deze gebouwen onderscheiden zich door eene 
zeer strenge toepassing der klassieke orden, waarbij 
vooral de Korinthische de voorkeur heeft. E r is mis
schien geen land ter wereld, waar Vitruvius zoo lang 
in eere is gebleven als Noord-Amerika. Nog zelfs op 
den huidigen dag telt hij vele aanhangers. Zooals ik 
reeds zeide, is de liefhebberij voor het klassicisme bij 
de Amerikanen van Engelschen oorsprong. De ge
woonte echter van vele Amerikaansche architecten, 
om bij voorkeur aan de Ecole des Beaux arts hunne 
studiën te gaan maken, heeft aan de klassieke school 
een levenskracht gegeven, als men zelfs in Frankrijk 
niet vindt. De bezoekers van de tentoonstelling, in 
1893 te Chicago gehouden , hebben dit kunnen be
merken. Alles, op geringe uitzonderingen na, was 
daar academisch in de beteekenis, die men daaraan 
gewoonlijk pleegt tc hechten, opgevat. 

Het kan niet ontkend worden, dat te Chicago een 
zeer indrukwekkend geheel was verkregen en dat de 
toepassing der orden, al was het dan ook maar in 
gips en staff, aan dat geheel een grootschheid gal', 
die met andere middelen wellicht niet ware bereikt 
geworden. Wanneer men echter alles wat nader ging 
beschouwen en opmerkte, hoe die geheele monumen
tale architectuur in geen het minste verband stond 
met de ijzerconstructies, die zij verborg, dan begon 
men de keuze der klassieke vormen te betreuren. 
Daarenboven hinderde het, dat het ensemble elk 
eigenaardig .Amerikaansch karakter miste. Een ge
bouw b.v. als dat voor nijverheid en vrije kunsten, 
dat 5 4 0 M. lang en 2 4 0 M . breed was, deed zich 
alleen door zijn afmetingen als modern-Amerikaansch 
kennen. Zijn buiten-ordonnantie had het werk kunnen 
zijn van Europeanen uit het laatst der vorige of het 
begin dezer eeuw; dit gemis aan elk nationaal karakter 
doet zich gevoelen bij al de werken der klassieke 
school in cle Vereenigde Staten. 

Naast die school bestaan er evenwel andere. Een 
daarvan zou ik de Romantische willen noemen. Haar 
aanhangers volgen bij voorkeur de Engelschen na, 
die sinds 1840 de middeleeuwsche kunst weer in eere 
hebben gebracht. Het werk van A . W . Pugin, in 
1.835 verschenen, had hier den eersten stoot gegeven. 
Toen dan ook in 1S40 tot den bouw van het Parlements-
paleis te Westminster besloten werd, juichte men het 
toe dat de architect Charles Harry daarvoor den 
lateren 1'erpendicular-style , als Tudorstijl bekend. ge
kozen had. Maar toen men het gebouw zag verrijzen, 
voldeed het niet aan de verwachtingen. Men vond 
den gevel aan den Theemskant vervelend en eentonig, 
den westelijken gevel te ordinair en te overladen. Dit 
oordeel heeft in den loop der tijden geen wijziging 
ondergaan. 1 lad Harry het juiste begrip van denaard 
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 Early English af tot Tudor toe, door 
te dringen. Aanvankelijk alleen bij dep. kerkbouw 
toegepast, zag men deze stijlen ook weldra bij wereld
lijke bouwwerken gebruiken. Nog thans is dit in 
Engeland regel, al schijnt het, dat de Gothiek haar 
besten tijd gehad heeft, nu ook soms bij monumentale 
gebouwen de Renaissance aan het woord is. 

Deze Engelsch-Gothische richting is het, die de 
Romantische school in Amerika navolgt. Natuurlijk 
komen ook hier in de eerste plaats kerken voor een 
toepassing der Gothiek in aanmerking. Een van de 
vroegste pogingen in deze lichting is Trinity Church 
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te New-York, die door haar gelukkige ligging aan 
het einde van Wallstreet, het centrum van den Ameri-
kaanschen geldhandel, iederen reiziger in het oog valt. 
In aanmerking nemende, dat de kerk reeds in 1846 
voltooid was, kan men zeggen dat zij geen onver
dienstelijk staaltje van nje-eeuwsche Gothiek vertoont. 
Vooral van Wallstreet gezien, is het gebouw met zijn 
hoogen toren imposant. Het materiaal, een zeer donker 
bruingeklcurde zandsteen, geeft aan het bouwwerk 
iets antieks en contrasteert op gelukkige wijze met 
het marmer en het graniet, waaruit dc New-Vorksche 
haute finance met meer weelde dan smaak haar naburige 
kantoren deed oprichten. Het gedempte daglicht valt 
onder de hooge gewelven door talrijke geschilderde 
vensters in. De stijl van het bouwwerk is gevolgd 
naar den Engelschen 1'erpendicular-style, een soort 
van Laat-Gothiek. Volkomen zuiverheid van stijl is 
echter niet bereikt. 

Ook de Roomsch-Katholieke kathedraal van St. 
Patrick, die gezegd wordt de fraaiste kerk der 
Vereenigde Staten te zijn, is een voortbrengsel der 
Romantische school. De lof, dien men in Amerika 
voor deze kerk over heeft, is van overdrijving niet 
vr:j te pleiten. De bouwmeester, die in 1858 aan het 
werk toog, heeft blijkbaar de bedoeling gehad om 
de schoonheden van de kerken te Amiens, te Keulen 
en te Rheims in éen monument te vereenigen. De 
kathedraal herinnert dan ook in vele opzichten aan 
de Votiv-Kirche te Weenen, waar herstel iets derge
lijks poogde te bereiken en het niet verder bracht 
dan tot een wel zeer correcte , maar ook tevens erg 
koude schepping. De St.-Patrick's-kathedraal is van 
aanzienlijke afmetingen, daar zij 90 M . lang en zonder 
liet transept 30 M . breed is, terwijl ook de hoogte 
onder de gewelven van den middenbeuk 30 M . be
draagt. Twee torens van 100 M. hoog flankeeren den 
voornaamsten gevel. De kenner van Gothiek vindt 
ongetwijfeld heel wat op het monument aan tc merken, 
daar dertiende-, veertiende- en vijftiende-eeuwsche 
motieven naast elkander zijn gebracht. Zoo is bijv. 
boven dc deur van den hoofdingang een aan de 15e-
eeuwsche Engelsche Gothiek ontleende boog te zien, 
daarboven een I3e-eeuwsche bladfries uit Rheims 
en nog hooger een tympan met i4e-ceuwsche 
traceeringen naar Duitschen trant. Zulke vreemd
soortige dooreenmengingen zijn ook elders aan het 
gebouw niet zeldzaam. 

Het zijn vooral ook de Universitcits-gebouwen, 
waarbij, naar Engelsch voorbeeld, gaarne de Gothiek 
wordt toegepast. Een der sierlijkste is wel dat te 
Chicago, doch ook de nieuwere gebouwen te Princeton 
verdienen zeer de aandacht. Het stedelijk Museum 
te New-York in het Central-l'ark, is almede een 
werk in Engelsch-Gothischen trant. Belangrijk als 
bouwwerk zal niemand het noemen; de inrichting is 
eehter voortreffelijk en nergens hebben de eischen 
van den stijl afbreuk gedaan aan de goede verlichting 
der zalen. 

De architecten, die door dc New-Vorksche milli-
onnairs voor het bouwen hunner huizen gebruikt zijn, 
toonen zich haast zonder uitzondering aanhangers der 
Italiaansche of Eransche Renaissance. Dat de smaak 
der bouwheeren of beter misschien van hunne echtge-
nooten hier grooten invloed heeft uitgeoefend, mag wel 
als zeker aangenomen worden. Het is eigenaardig dat 
de huizen van deze menschen, die ongetwijfeld tot 
de rijkste bewoners der aarde behooren, toch slechts 
betrekkelijk bescheiden afmetingen hebben. Paleizen, 
in de beteekenis die wij daaraan hechten, vindt men 
in Amerika niet. Maar toch zijn de gebouwen , van 

binnen vooral, haast ongelooflijk rijk. Het huis van 
den millionnair Havemcyer is geheel in I.ouis XIII-
stijl gebouwd en het heeft het aanzien van een klein 
Fransch kasteel. Andere dezer woningen zijn in den 
eigenaardigen Engelschen Renaissancestijl, die als 
„Queen Ann-style" bekend staat, opgetrokken. De 
vermaarde Vanderbilt-mansions zijn deels in den 
weelderigen FrancoisT-stijl, deels in meer strenge Itali
aansche Renaissance gebouwd. 

De bouwmeesters dezer huizen hebben getracht, 
de historische stijlen van Europa zoo getrouw moge
lijk te volgen. Voor rekening hunner bouwpatroons 
zijn zij meestal eerst „naar den overkant" gestuurd 
om de monumenten, wier bijzonderheden zij in hun 
ontwerpen moesten nabootsen, uitvoerig op te nemen 
cn tc bestudeeren. 

Het kan dan ook geen verbazing wekken, wanneer 
deze scheppingen, hoe rijk overigens, toch volstrekt 
niets eigenaardig Amerikaansch hebben. Zij staan in 
dat opzicht gelijk met de voortbrengselen der klassieke 
en Romantieke scholen. In mijn historisch overzicht 
mag echter geen der drie richtingen ontbreken, te 
minder omdat die nog op het oogenblik vele aan
hangers tellen. 

Wanneer wij echter van den Amerikaanschen stijl 
hooren spreken, dan wordt wat anders bedoeld. Het 
zij mij veroorloofd, bij die zeer eigenaardige kunst
uiting, welke thans ook in Europa zoo de aandacht 
begint te trekken, wat langer stil te staan. 

Men kan zeggen, dat de Amerikaansche stijl zijn 
ontstaan dankt aan één man, Richardson. Even als 
zoovele zijner vakgenooten trok ook hij naar Frankrijk, 
om zijn studiën te maken. Doch in stede van, a's de 
overigen, zich tot de Ecole des Heaux-Arts te be
palen, zocht Richardson zijn motieven elders en wel 
in Zuid-Frankrijk, waar de Romaansche kunst vooral 
zooveel interessante monumenten heeft gesticht. 

Die monumenten zijn sinds lang bekend. Viollet-
le-Duc heeft ze uitvoerig bestudeerd en beschreven , 
en vele der hedendaagsche Franschc bouwmeesters 
hebben van de motieven dier zuidelijke kunst bij het 
ontwerpen hunner gebouwen een tamelijk ruim ge
bruik gemaakt. 

De Romaansche kunst van Zuid-Frankrijk heeft een 
zeer eigenaardig karakter. Vroeger dan elders werden 
hier de gewelven reeds toegepast; het waren echter 
geen kruisgewelven, die gebezigd werden, doch, in 
navolging der talrijke Romeinsche bouwwerke,!, die 
destijds nog in Frankrijk overgebleven waren, ton
gewelven. De middenbeuk werd door een tongewelf 
over de volle lengte, de zijbeuken door halve tonge
welven bedekt. De vensters in den middenbeuk bleven 
weg, de overige vensters waren slechts klein, zoodat 
dc gebouwen, voor zoover er geen latere verande
ringen aan werden gemaakt, betrekkelijk donker zijn, 
wat echter onder den zuidelijken hemel geen bezwaar 
opleverde. 

De monumenten van l'rovence bezitten allen deze 
eigenaardigheden. Doch zij trekken ook de aandacht 
om hun ornementatie, die slechts tot enkele bouwdeelen 
beperkt blijft, terwijl het overige een grooten eenvoud, 
om niet te zeggen soberheid , vertoont. Zoo heeft de 
kathedraal te Arles, uit de 12e eeuw afkomstig, een 
versierd westelijk portaal en kruisgang, doch is het 
overige geheel zonder ornement. Een prachtig portaal 
bezit ook de kathedraal te Avignon. In Auvergne heb
ben de kerken in den regel galerijen boven dc zijbeuken. 
Hier vinden wij ook de vroegste voorbeelden van 
de koortrans, die in de latere middeneeuwsche kunst 
zulk een groote rol zou spelen. Ook het karakter 
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dezer kerken vertoont eenvoud; het ornement be
paalt zich tot enkele onderdeelen. 

In Zuidwest-Frankrijk worden Byzantijnsche invloe
den waargenomen. Zoo heeft de kerk Saint-Front tc 
Perigueux dcnzelfden grondvorm als de Apostelen-
kerk te Konstantinopel en de St.-Marcuskerk te 
Venetië; zij bestaat uit een Grieksch kruis met vijf 
koepels daarboven. Al le sieraden worden aan de 
bouwwerken in deze streken gemist. 

Zooals ik reeds zeide, heeft Viollet-le-Duc de 
Romaansche bouwkunst van Zuid-Frankrijk met zorg 
bestudeerd. Maar deze kunstgeschiedschrijver, wiens 
ideaal de Gothiek der 13e eeuw is, beschouwt de 
architectuur van het zuiden slechts als de voorloopster 
van de latere kunst. Vooral de gewclfconstructies 
trekken zijn aandacht en met groote scherpzinnigheid 
weet hij na te speuren, hoe de kiem van het latere 
Gothische ribben-gewelf in Zuid-Frankrijk te vinden is. 

Doch voor het esthetisch effect der bouwwerken 
dier streken, dat voornamelijk berust op de groote 
soberheid, hier en daar gecontrasteerd door een spaar
zame ornementatie, voelt Viollet-le-Duc niet zooveel; 
de Gothiek, zooals die zich in de 13e eeuw ontwik
kelde, beantwoordt beter aan zijn neigingen. 

Andere Fransche architecten hebben wel is waar 
zich van de motieven der Fransch-Romaansche kunst 
bediend, doch op een wijze, die nog al wat verschilt 
van den eenvoud der 11e en 12e eeuw. Voornamelijk 
naar bevalligheid strevende, in vele opzichten nog 
onder den invloed der klassieken staande, hebben zij 
geen oog voor de soberheid, den eenvoud, die het 
hoofdkarakter dier kunst vormt. 

De verdienste van Richardson is het geweest, dat 
hij in zijn ontwerp voor Trinity-church te Boston 
meer dan anderen het juist karakter gevat heeft. 
Misschien is dit resultaat wel in de eerste plaats 
daardoor verkregen, dat Richardson niet alleen de 
kerkelijke monumenten bestudeerde, doch ook vooral 
zijn aandacht wijdde aan de kleinere, wereldlijke 
bouwwerken met hun witgepleisterde muren, waar
tegen de bergsteen van deur- en venster-omlijstingen 
zoo aardig afsteekt, terwijl een dak met roode pan
nen een pikant contrast oplevert. Deze wijze van 
bouwen is in het Zuiden reeds sedert onheuglijke 
tijden inheemsen en een eigenaardig uitvloeisel van 
het klimaat. De witte muren met hun schaarsche 
openingen geven in het zonnig land beschutting tegen 
de warmte. De roode pannen, zeer vlak gelegd, zijn 
voldoende om het betrekkelijk zeldzame regenwater 
af te voeren. 

(Wordt V(rvolgd). 

N A A R A A N L E I D I N G V A N E E N „ H A R Z R E I S E " . 
Met belangstelling las ik de artikelen, waarin de 

heer H . L . Boersma zijn indrukken van een bezoek 
aan eenige steden om en bij den Harz, meer in het bij
zonder met het oog op haren vakwerkbouw mededeelt. 

Enkele onjuistheden zijn daar echter ingeslopen, die 
ik mij veroorloof te verbeteren. Zoo lees ik , omtrent 
Hildesheim, dat de domkerk Romaansch is, „met uit
zondering van een gedeelte langschip cn een gedeelte 
dwarsschip, die in laat-Gothischen stijl zijn aangebouwd". 

N u was de kerk, toen ik haar zag, anders. Ik 
voelde mij bij liet bezoeken zelfs min of meer teleur
gesteld , toen ik vond dat het gebouw, ofschoon door 
bisschop Hezilo omstreeks 1060 gesticht, in den loop 
der tijden zooveel veranderingen had ondergaan, dat 
van het oorspronkelijke niets meer te zien is. 

De gevel, met zijn twee torens, was blijkbaar een 
•werk der Romantiek van ± 1850; ook dc voorhal 

scheen wel uit dienzclfden tijd. Maar de grootste 
verrassing wachtte mij bij het betreden van de kerk 
zelve. De oorspronkelijke Romaansche aanleg kon 
nog alleen maar gegist worden, omdat het geheel in 
de 18e eeuw door Italianen gemoderniseerd was. W e l 
vond i k , dat deze stuc-versieringen een zeer gunstig 
getuigenis aflegden van het talent dier kunstenaars, 
maar het scheen mij toch jammer, dat de Romaansche 
vormen geheel verdwenen zijn. Want de zuilen tus
schen de beuken waren van Korinthische kapiteelen 
voorzien, de pijlers van het kruis der kerk als composiet
pilasters behandeld, de vensters van het middenschip 
in oeuils-de-boeuf herschapen. De Gothische kapellen, 
in de 15e eeuw tegen de Romaansche zijbeuken aan
gebouwd , waren eveneens in Barok-stijl veranderd. 
Koor en schip vertoonden een vlakke, in olieverf 
beschilderde zoldering, door breede kooflijsten in stuc 
omgeven. Ook ter plaatse van het voormalig triforium 
vond ik dergelijke schilderijen aangebracht. Ik achtte 
het ensemble niet beter en niet slechter dan dat, wat 
men in andere l8e-eeuwsche kerken ziet, maar het 
leek mij geen gelukkige gedachte, dat de moderne 
polychromeurs in het interieur aan het werk waren 
geweest. 

Is nu, sedert mijn bezoek, dit interieur Romaansch 
en laat-Gothisch geworden? Zijn de toevoegselen uit 
de 18e eeuw verwijderd? E r had, vroeger, reeds een 
plan bestaan, tot die verwijdering over te gaan, 
maar dit was afgestuit op den onwil van de gemeente 
om de 18-eeeuwsche stucwerken, die van groote 
waarde zijn, te doen sloopen; ook werd mij gezegd, 
dat gebleken was, hoe de gipswerkers, ten einde hun 
werk beter te doen houden, eerst alles ruw gehakt 
hadden, zoodat het verwijderen van het stucwerk met 
een geheele vernieuwing of restauratie van het interieur 
zou moeten gepaard gaan. 

De heer Boersma, die het koorhek, beter het 
„oxaal", van 1546 gezien en bewonderd heeft, zal 
ook wel omtrent het kerk-interieur het een en ander 
hebben opgemerkt. Bestaat het l8e-eeuwsche Barok-
werk nog, dan moet dit zeker zijn aandacht hebben 
getrokken. Heeft de restauratie werkelijk plaats ge
had , dan zou ik daaromtrent gaarne worden ingelicht. 

Natuurlijk heeft de heer Boersma ook de Romaan
sche kruisgang, met de zoo schilderachtige St.-Anna-
kapel en den „duizendjarigen" rozeboom bezocht. Daar 
moet hij ook de fraaie tegen den muur geplaatste 
bronzen zerk van den kanunnik Veltheim, van 1531, 
gezien hebben. Is zij hem ontgaan, dan heeft hij een 
der beste werken der Duitsche Renaissance gemist. 

De Domkerk te Munster, over welker moderne 
polychromie de heer Boersma zich zoo tevreden toont, 
scheen mij door die beschildering geheel en al be
dorven te zijn. Maar daarentegen genoot ik zeer van 
de kapittelzaal der Domkerk, die een der schoonste 
werken der 16e eeuw mag heeten. De betimmeringen 
dezer zaal, ongetwijfeld Nederlandsch werk, dragen 
de jaartallen 1544 cn 1552. 

Het is naar het voorbeeld dezer zaal, dat in 1587 
de beroemde zaal op het Raadhuis, waar in 1648 
de vrede van Munster gesloten werd, is ingericht. 
De schilderijen, hier aanwezig, zijn van niemand 
minder dan Gerard ter Borch. Wel zijn zij niet in 
des meesters beste manier, doch zij verdienen toch 
zeker de aandacht. Den heer Boersma bevreemd het, 
dat zoo weinig Nederlanders zijn afgebeeld. Het is 
hem zeker ontgaan, dat de vrede van 1648 niet alleen 
een einde aan den 80-jarigen, doch ook aan den 30-
jarigen oorlog maakte. 

N . W . 
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VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadcting van Zaterdag 2 7 Maart 1897. 
N B voorlezing en goedkeuring van de notulen der vorige ver

gadering deelt de Voorzitter, de heer L . M . Moolenaar, mede 
dat do tentoonstelling van schetsontwerpen, ingezonden door het 

genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam, niet tot 
aar recht kan komen, daar er geen voldoonde tijd was do ont

werpen op te hangen. Het Bestuur zal daarom A et A. verzoe
ken ze tot de volgende bijeonkomst to mogen behouden, om ze 
dan op nieuw te kunnen exposeoren. 

Daarna komt aan do orde het 2o punt der agenda, hot rapport 
van do beoordeeling der ingezonden antwoorden op de door de 
Vereeniging uitgeschreven prijsvraag voor een wachthuis voor 
een tram, dat sldus luidt: 

M i j n e h o e r e n ! 
Ingevolge do opdracht om de ingokomen antwoorden op boven

genoemde prijsvraag to beoordeelen, hebben wij do eer u het 
volgende te rapporteeren. 

Niettegenstaande de omstandigheden voor deze prijsvraag zeer 
gunstig waren met bet oog op den wintertijd, een tjjd, waarin 
velen gelegenheid tc over hebben, om zich met de beant
woording van een bouwkunstig vraagstuk bezig te houden, heeft 
het ditmaal aan belangstelling ontbroken. Slechts twee ontwerpen 
zjjn ons in handen gesteld cn wel onder de motto's „8poed" en 
„Felicitas". Is dit aantal gering, het gehalte is daaraan evon-
redig, zoodat met dezen prijskamp het booogde doel niet is bereikt. 

Wanneer de vervaardiger van het onder het motto „Spoed" 
ingezonden ontwerp ernstig bad nagedacht, zou hy tot de conclusie 
zyn gekomen, dat hij nog niet veel „spoed" behoeft te maken met 
het beantwoorden van prijsvragon, maar dat hij zijn tjjd beter kan 
besteden met het bcstudccrcn van verschillende constructiedeelcn. 

Het blijkt uit zyn ontwerp maar al te duidelijk, dat hy nog 
weinig constructieve konnis bezit. Ook komen de verschillende 
aanzichten en doorsneden herhaaldelijk met elkaar in tegenspraak. 

De wachtkamor is ten opzichte van de tramlijn goed gelegen; 
door het aanbrengen van een tochtportaal zou het plan veel 
gewonnen hebben. 

Do privaten, verdeeld in driehoeken, zyn voor een gebouwtje als 
dit, waar men niet aan eene beperkte ruimte is gehouden, niet 
do gewenschte oplossing; ook is het aantal van drie overbodig. 

De conducteurskamor staat niet in directe verbinding met de 
straat en is Blechts door dc wachtkamer te boreikon. 

De dakvlakken zyn foutief getoekend en in werkeljjkkoid onuit
voerbaar. 

Het detail verraadt eene slechte navolging van bekende plaat
werken. Het teekenwerk is zeer middelmatig. 

Beter dan het vorige is het ontwerp „Felicitas". 
Hot plan is goed verdeeld, de hoofdingang aan de laugo zijde 

zou voor eene wachtkamer doelmatiger zijn. Hoewel de ontwerper 
zich van dc constructie dor onderdeden goed rekenschap heeft 
gegeven, is het te verwonderen, hoe hjj in do opBtaande zyden 
van de kapbotiinmering lichtopeningen beeft kunnen plaatBen, 
welke onmogelyk door rechtstreeks of zijdelings invallend licht 
kunnon worden bereikt. 

De toegepaste vormen geven goed het karakter van het 
materiaal terug. 

Hot teekenwork is goed on vlug gedaan. 
De jorj besluit na bovenstaande beoordeeling goe» aanleiding 

tot oeno "bekroning tc kunnen vinden, doch aangezien bet ont
werp „Felicitas" onmiskenbare verdiensten bezit, geeft ze in 
overweging aan dit ontwerp tor aanmoediging eene som van 
ƒ io.— toe tc kennen, indien do ontwerper toestemming geeft 
zijn naambrief te openen. 

De Jury: 
K . Hoekzcma, J . N . Kruizinga, P. van de Wint, 
L . M . Moolenaar, A. Th. van Elmpt, Rapporteur. 

(,rottingen, 25 Maart 1897. 
Hot voorBtcl van do Jurv vond algemceno instemming. 
Do Voorzitcr geeft vervolgens lecture van dc beantwoording 

dor vraag: . , , 
Hot gebruik van tras wordt steeds minder aanbevolen; als men 

nu porti, cement wensebt tc gebruiken, wclko zyn dan de goed-
koopsto mengsels, dio voor den gewonen hurgerbouw voldoonde 
zyn en hoeveel is dan het prijsverschil tusschen spocie van tras 
en cement, in gcljjko govallon toegepast> 

Hierop hebben de ondergeteekenden de eer het navolgende 
mede to deolen: 

TrasBpecie. 

Slappo basterd, alios droog gemeten 
2 II. I. 
1 H. L 
4 II. L 

kalk 
tras 
rivierzand 

ad f 0,50 
1,20 
0,25 

/ 1,00 
- 1.20 
- 1,00 

7 deolen Bamen f 8,20 
gevendo 4 H L . specie of /0.80. p. H L . 
H _ A . 1 1 H. L . porti, cement ad f 4,50 . - 2,25 

Porti, cement- 1 : L ' k l l l k . 0 5 0 . . 0,50 
specie. J5 H . L , rivierzand , - 0,25 • - 1,25 

tl 1 deel samen f 
gevende 4 H.L . specie of /1,00 per H L . 

zoodat dc portlnnd-ccmont-Bpccie /"0,20 duurder is dan trasBpccie. 

Trasspecie 
Storko specie, alles droog gemeten. 

II H.L. tras . . ad /1,20 per H.L. r" 1,20 
| l H L . k a l k . . „ - 0 , 5 0 „ - 0,50 

2 deelen Bamen f 1,70 

fevendo 1.3 H.L. specie of ,1.24 per H.L. 

ortl. cement- 11 H.L. portland cement ad ƒ4,50 p. H.L. - 4,50 
specie, 12 H.L. rivierzand „ - 0,25 „ „ / 0,50 

3 deelen samen f 5,— 
govonde 1.9 H.L. specie of f 2,(13 por H.L. 
zoodat in dit geval do portland-cementspecie / 1,89 p. H.L. 
duurder is dan do trasspccie. 

Bovenstaande koovcelhedcn zyn bcrokond zonder arbeidsloonen. 
De kalk is gerekend schelpkalk. 

De commissie voor materialenkennis: 
Ti IJ . Jelsma, \V. A. Hot', E. v. d. Zaag. 

Groningen, Maart 1897. 
Naar aanleiding van bovengenoemde vraag bekomt de heer 

Mees het woord, die inlichtingen gevraagd had aan den heer 
Van der Kloes, wolks sckrjjven (ook voor ccn deel in zyu blad 
opgenomen) hij voorleest en waaruit blijkt, dat de trasspecie 
met succes kan aangewend worden, mits er veel zanden weinig 
kalk genomen wordt; tras verdient do voorkeur als do goedkoopste 
specie. Volgens den heer Mees wordt tras ten onrechto veroor
deeld. Men neme proeven met voel zand en dan zal men, even
als de heer V . d. Kloes, weinig of geen uitslag der muren hebben. 
Do ervaring heeft den Voorzitter geleerd dat de muren, met 
tras gemetseld, uitslaan; met cement niet, althans niet in dio 
mate, hetgeen door den heer Njjhuis wordt bevestigd door op 
te merken, dat eene lambrizecring van marmer zelfs denuitslag 
niet kon tegenhouden. Met het oog op ons vochtig klimaat geeft 
de heer Hoekzemn de voorkeur aan cement, omdat het eerder 
droogt en hot gevaar voor stukvriezen daardoor doet vermindoren. 

Met de beantwoording der tweede vraag over de sluiting van 
eone buitendeur voor eene bovenwoning, welke niet dc gebreken 
heeft, dio de sluiting met een touw en katrol aankleven, is do 
commissie niet geroed gekomen. Zjj verzoekt modewerking van 
de leden, om do oplosaiog den volgenden keer te kunnen geven. 

De heer "Wibbelink zet uiteon het verschil tusschen proef-, 
halfproef- en gewone deursloton. Eene rijke collectie van allerlei 
sloten, uit het yzermagazyn van den heer M. Hoen alhier, stelt 
hem in staat zjjne uiteenzetting te verduidelijken. Aan dc eerste 
sluiting merkeu w ij op ccn dubbel kruis cn 4 reepen; het is ecu 
zwaar slot en heeft veel binnenwerk. Do halfproef is een Blot 
met verhoogd dek en een biunendek. 

De heer H. Doornbos, yzorhandelaar alhier, stelt dc aanwezigen 
in de gelegenheid een stuk smeedwerk uit Elberteld — gesmeed 
en geperst voor een dol — in oogonBchouw te nemen. 

De Voorzitter komt vervolgens met een voorstel van het Be-
stiuir tot het uitschrijven van eene prijsvraag voor een salon-
umcublemout voor rekening van den beer J . A. Huizinga, eige
naar van het mcubetmagazjjn „Nederland" alhier. Door het Bestuur 
zal ooue jury bonoenid worden, en prjjzen van I' 125 on f 75 
zullen wordeu uitgeloofd. In bijzonderheden zullen wij hierop 
later terugkomen. 

Na afloop van het otficicele gedeelte dervergadcriug, wordt zjj 
gesloten en voortgezet in gezellig verkeer. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFIII:I:I.IXI: UTRECHT. 

Den 2tieu Maart j l . vcreenigden zich de leden op het Predik
heerenkerkhof te Utrecht, om gczamentlyk, op uitnoodiging der 
Waterleidingmaatschappij don niouwen watertoren te gaan zien. 
Het aantal belangstellenden was niet gering, cn leverde het 
bewjjs dat dc maatBchappjj, dio te Utrecht en elders zoo'n goeden 
naam heeft, door hare inrichtingen de uandacht der deskundigen 
in niet geringe mate trekt. Door den heer Dumont, architect 
dier maatschappij, werd op duidcljjko wyze, een en ander ver
klaarbaar gemaakt. Het was con leerzaam uurtje voor volen, en 
bjj monde van den voorzitter, den heer Van Luntcrcu, werd dan 
ook den heer Dumont namens dc aanwezigen dank gezegd. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1 0 5 3 e Vetgadering van 31 .haart 1 S 0 7 . 

Na lozing dor notulen werd 't woord gegeven aau don heer 
J. E . van der Pek, om zyu voordracht van 3 Maart j l . over 
„VolkshuiBVOBting" to vorvolgcn. Spreker voorde do toehoordcrB 
nogmaals met zich naar do arbeiderswoningen, zooals deze zich 
bevonden op het terrein tusschen de Lindegracht eu Üoudblocui-
st runt, schetste mot duidelijke voorbeelden den cllcndigen toestand 
en verduidelijkte het gesprokene door teekeningen on photo's. 

Hierna gat' spreker een ovorzicht van zjjue principen omtrent 
den bouw vuu arbciderBwoningcn, en stelde dc teekeuingen van 
zyu blok arbeiderswoningen ter bezichtiging. 

Hierna werd gelegenheid gegeven tot debateeren, waarvan 
door zeer voel leden gebruik gomaakt werd. 

Nadat de Voorzittor den heor Van dor Pek hartelijk bedankt 
bad voor do gehouden voordruebt, volgdo dc mededeel ing dat dc 
zomorexcursio dit jaar naar Haarlem zal plaats vindon, iu ver
eeniging met andore corporatieB en werd deze druk bezochte 
vorgadering gesloten. 
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BOUWKUÏ8T E N VRIENDSCHAP. 
Vergadering ran Dinsdag 30 Maart 1897. 

In deze vergadering trad als spreker op dc lieer L. A. Sanders, 
van Amsterdam, met liet onderwerp: Ccmont-ijzorwerk in hot 
algemeen. 

Hot ccment-ijzcr werd uitgevonden door Monicr, een tuinman, 
die treurige ervaringon had opgedaan met houten en cementen 
kuipen, en daardoor op dc gedachte was gekomen om in het 
cementheton yzoron staven tc werken. Hierdoor worden de trek
kende krachten opgenomen door het ijzer, terwijl het cement
boten alleen aan drukkende krachten mag weerstand bieden, 
waaruit blijkt, dat afmetingen en plaats van het ijzer in do con-
atructicdcclcn juist bepaald moeten worden. 

Spreker toonde door eenige proeven aan boe liet eement-beton 
door de yzcron staven ongeveer 10 maal meer draagkracht ver
kreeg. 1'it de in de zaal aanwezige photographieën bleek dan 
ook, dat hot monicrwerk voor zeer omvangrijke construction 
kan worden gebruikt, welke dan aan uen soliditeit, grooter dan 
die der Romoinschc bouwwerken, het groote voordeel paron van 
absolute zekorheid tegen brandgevaar. 

De bezwaren, welke tegen hot monicrwerk worden geopperd, 
wegen ruimschoots op tegen de groote voordeden, aan do toe
passing ervan verbonden, zoodat met goeden grond kan onder
steld worden, dat eene schoone toekomst voor dit werk is weggelegd. 

Evenwel zal nog door een zeer veel grooter aantal proeven 
moeten gezocht worden naar een rationeelen grondslag voor do 
berekening der constructie, terwyl, zoolang deze nog ontbreekt, 
het raadzaam zal zijn, het uitvoeren dezer werken slechts op te 
dragon on geheel over te laten aan ervaren fabrikanten dezer 
constructies. 

R E G L E M E N T tot regeling van het ontslagnemcn 
der werklieden, vastgesteld door de besturen 
der navolgende Patroonsverecnigingcn: Amstels 
Bouwkring; Afdeeling Amsterdam van den Ned. 
Aannemersbond; R. C . Gildenbond, Afd Tim
merlieden en Metselaars; Metselaars-I'atroons-
Vereeniging Eensgezindheid, Vereeniging van 
Aannemers van Pundeeringwerken; Aannemers-
Sociëteit Amsterdam. 

f)r oiidct'rjetcekendrii, /Minions in </•• boutevak ken te Amster
dam en leden vun bovengenoemde vereeniging •», ver
klaren ter bevorderin't von den geregetden voortgang 
der werken en tol hel tegengaan run iedere poging om 
duur willekeur de orde «/* dc werken Ir eersloren, mei 
elkander het navolgende te zijn overeengekomen. 

Art. 1. De ondergeteekenden zjjn verplicht aan dc werklieden , 
die door hen wordeu ontslagen, om welke redenen dan ook, eon 
bewijs van o n t s l a g uit tc reiken, waartoe hun op verzoek 
door do na tc noemen commissie in voldoenden getale gedrukte 
formulieren zullen worden verstrekt. 

Art. 2. Werklieden die uiet voorzien zyn van het ontslaghewjjs, 
bedoeld in het vorig artikel, zullen worden geweerd en mogen in 
geen geval door de ondergeteekenden in dienst worden genomen. 

Art. 8. 'I'er voorkoming dat een werkman toonc een ontslag-
bewijs, hem door zyu voorlaatsten of vroegeren patroon verstrekt, 
wordt dat bewijs van ontslag hij het aannemen van dien werkman 
door zijn patroon 'ngchouden. Dc ondergeteekenden zijn verplicht, 
des verlangd, aan de in art. 8 genoemde commissie dc ontslag-
bewijzen hunner werklieden over te leggen, tenzjj kau aangetoond 
worden, dat die werklieden reeds meer dan drie achtereenvolgende 
woken hy dien patroon werkzaam zijn. 

Art. 4. Aan de werklieden, welke wenschen te worden ont
slagen, wordt evenzeer een bewijs van ontslag uitgereikt, indien 
dat ontslagnemcn niet gemecnachamiclyk met meerdere werk
lieden plaats vindt on niet klaarblykelyk gegrond is op willekeurige 
opdrijving der looncn of verzet tegen bepalingen, in het belang 
der goede orde iu het leven geroepen. Dit ontslag kan echter 
slechts aau bet einde der loopende week worden gegeven. 

Geschillen omtrent de toepassing van dit artikel zullen worden 
onderworpen aan het oordeel der in art. 8 genoemde commissie. 

Art. ó. Indien een werkman willekeurig ontslag heelt genomen 
en aan hem dus geen ootslaghewijs is uitgereikt, kun hy zich by 
zyn vorigen patroon weder vervoegen ter verkrijging van dat 
ontslagbewijs. indien alsdan ten minste 14 dagen sodert den datum 
waurop hij ontslag nam ziju vcrloopen. De patroon is verplicht 
nu dat tijdstip bet ontslaghewijs af te geven. 

Art. ' i . De aannemer van een werk is ten opzichte vnn deze 
bepalingen ook voor zijue onder-aannemers nansprakelyk, tenzjj 
die onder-iiunnemer zelf lid is van een in deu aanhef dezes ge
noemde vereenigingen cn zich door iiicde-ondcrtcckcniiig van dit 
reglement persoonlijk tot handhaving dezer bepalingen heeft ver
bonden. 

Art. 7. leder der ondertcekenaren dezer overeenkomst is verplicht, 
indien hem bekend wordt dat door een of meer der medeon. 
dertcekenaren dc bovenvermelde bepalingen niet worden opgevolgd 
of in stryd met die bepalingen wordt gehandeld, hiervan onver--

wijld aan dc in art. 8 genoemde commissie mededeeling te doen. 
Blijk! het der commissie, na godaan onderzoek, dat werkelijk in 
stryd met deze overeenkomst werd gehandeld, dan zal zy gerech
tigd zyu den naam van den overtreder aan dc leden der in den 
aanhef dezes genoemde vereenigingen bekend te maken. Het 
bestuur der vereeniging, naartoe dat lid behoort, zal dezo ter 
royoering als lid dier vereeniging voordragen. 

Art. 8. Ter uitvoering cn controleering van dc bovenstaande 
bepalingen, zoomede tot oplossing van eventueel hieruit voort
spruitende moeilijkheden, wordt cene commissie benoemd be
staande uit 7 leden, waaronder de voorzitter en secretaris-pen
ningmeester. Dc commissie kan des verlangd een administrateur, 
tegen genot van salaris aanstellen, voor wiens handelingen, ten 
opzichte van deze overeenkomst zij oeiitcr aansprakelijk blijft. 

Art. 9 . De leden der in het vorig artikel genoemde commissie 
worden, met uitzondoring van den voorzitter gekozen door en 
uit de leden van ieder der aan deu hoofde dezes genoemdo ver
eenigingen. 

Dc voorzitter wordt op eene gecombineerde bestuursvergadering 
gekozen uit de leden van cene dier vereenigingen. Do commissie 
kiest uit haar midden een secretaris-penningmeester. 

Do onkosten door de commissie ter zake van dezo overeen
komst to maken, worden door de moor genoemde vereenigingen 
gedragen, in verhouding van bet aantal barer ledon. 

Art. 10. Deze bepalingen zullen van toepassing zijn op de 
werklieden, die hot vak van gravor, hyor, fundeeringwerker, 
timmerman, metselaar of opperman uitoefenen. 

Indien meerdere patroons-vereenigingen, vertegenwoordigende 
bouwvakken, in al. 1 van dit artikel niet genoemd, tot deze 
overeenkomst toetreden, worden deze bepalingen ook toegepast 
op de werklieden, die behooren tot het vak, dat door dc leden 
der toetredende vereenigingen wordt uitgeoefend. 

Art. 11. De werklieden, die meenen naar aanleiding dezer be
palingen op onrechtmatige wyze in hun belangen to zijn ge
schaad , kunnen zich tot dc in art. 8 genoemde commissie wenden 
tot herstel van grieven 

Art. 12. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 April 1897 
en blijft van kracht tot 1 April 1898. Geen der toegetreden ver
eenigingen of der onderteokenaren zullen zich voor 1 April 189S 
aan de handhaving dezer bepalingen kunnen onttrekken. Voor of 
op 1 Febr. 1898 zal door do boven bedoelde commissie een rap
port worden uitgebracht over do werking dezer bepalingon, cn 
eventueel voorstellen tot wjjziging daarvan moeten worden gedaan. 

Tot handhaving dezer bepalingen na 1 April 1898 wordt opnieuw 
de medewerking dier vereenigingen en ondertcekenaren vereis.-In. 

Aldus vastgesteld door de besturen der bovengenoemde vcr-
eenigingen in oen gecombineerde bestuursvergadering, gehouden 
24 Febr. 1897 

Namens de besturen dei vereenigingen voornoemd. 
t. II. H I : X I , I ; I \ . 

Niet minder dan 148 patroons hebben hot reglement onder-
t eekend. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-GiiAVEMi.ua:. In dc plateelbakkerij van Rozenburg zyn een 

zestal groote tegeltableaus vervaardigd, bestemd voor het pa
viljoen van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij op de Wereld
tentoonstelling te Ilrussel. Twee van deze tableau's, voorstellende 
gezichten uit Haarlem en Alkmaar, waren dezer dagen «oor de 
ramen van Rozenburg's filiaal in de Parkstraat tentoongesteld. De 
vior andere geven gezichten uit Leeuwarden, Zaandam, Den 
Haag en Amsterdam. 

— ü c tentoonstelling van werken van overleden meestérs-
werkende loden van „Pulchri Studio'' wordt geopend op 3 April 
c. k des namiddags tc 2 uren. 

— Het Koninklyk Instituut van Ingenieurs, vergadert Dinsdag 
13 April e. k, in het lokaal Diligentia. 

Na het doen van mededeelingen en voorstellen van den Itaad 
van Bostuur en mededeeling van ingekomen stukken, komon een 
dnetul voordrachten aan dc orde, als: 

a. Voordracht van het lid 11. E. de Briivn. over de betrekking 
tusschen regenval, verdamping en waterafvoer. 

4. Mededeeling van het lid R. P. .1. Tutein Xoltbeniua om
trent eene te Amsterdam plaats gehad hebbende beproeving met 
een Monier-plaat. 

e. Mededeeling van bet lid (I. B. II. F. Alphcrts betreffende 
het denkbeeld om, door reorganisatie van het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs, te truckten eeno fusie van technische ver
eenigingen tot stand te brengen. 

— Ten vervolge op het bericht, voorkomende iu het noinmer 
van 13 Maart j l . , bladz 87, kunnen wjj inodedeelcn, dat Burge
meester en Wethouders preadvies hebben uitgebracht op het 
verzoek van het bestuur der vereeniging „Arti et Industriae" 
ulhicr om eeu subsidie van ten hoogste f zOOO uit de gomeentekas 
voor het houden van cene tentoonstelling van beschrijvingen en 
afbeeldingen van versieringen hy intochten en andere heuglijke 
gcheurtenisson zoo in het binnen- uls in het buitenland, en voor 
het uitschrijven van prijsvragen voor ontwerpen van versicrings-
moticven voor straten, pleinen, bruggen, huizen alhier, bij ge
legenheid der inhiildigingslecstcn in 1898, 
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B. en W. deelen mede dat tot dusver nog niet beslist is wat 
de gemeente ter gelegenheid van de inhuldigingsfeesten zal doen, 
zoodat niet te zoggen valt of zy eenig nut zalliebbon van prijs
vragen omtrent versieringen, en bovendien blijkt hun uiet of de 
gemeente c. q. eenig recht zoude hebben tot gebruik der inge
zonden antwoorden op de prijsvragen. 

.Mot de commissie van fahrikage zyn B. en W. dan ook van 
meening, dat bet ontwerpen van versieringen, welke van de 
gemeente uitgaan, voilig is toevertrouwd aan de ambtenaren der 
gemeente. 

l i . en W. stellen den raarl voor op het adres afwijzend tc 
beschikken. 

— Dezer dagen had de aanbesteding plaatB van den iiouw van 
een tentooiistcllings- en uitvocringszaal in den tuin van het door 
den llaagschen Kunstkring gekochte perceel op de Hcerengracht. 
Aannemer werd do heer Dc Baan alhier, die het werk zal uit
voeren onder toezicht van het bestuurslid van den llaagschen 
Kunstkring, den ingenieur-architect J . II. A. Mialarct, naar het 
door dezen in samenwerking met enkele andere leden der af
deeling „llouwkuiiHt" van die vereeniging gemaakte ontwerp. 

Bjj liet ontwerpen is vooral rekening gehouden niet de eischen 
eener goede verlichting van schilderijen. Des avonds wordt dc 
zaal electrisch verlicht; zij moet met 1 September a.s. geheel 
gereed zyn. 

AasTERDAs, De algemeene vergadering van de leden der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, is vastgesteld op Donder
dag 20 Mei te Amsterdam. 

De inzendingen voor de Tentoonstelling der Houwkunst, tc 
houden in het maatschappelijk gebouw, wordeu ingewacht vóór 
17 April a. s. 

Tegelyk niet deze jaarljjkscko tentoonstelling wordt in het
zelfde gebouw een tijdelijke tentoonstelling gehouden van kunst-
industricele voorwerpen, waaronder faience , tapijten, meubelen , 
smeedwerk, koperwerk, enz, 

AIINIU:\I. Iu de lautst gehouden ulgem vergadering der Veree
niging van Xed. Steenl'abrikuiiteii werden de aftredende bestuurs
leden, de heeren .1. van Hasselt, S. M. van Wijck, A. N.Coste-
rus, E. vun Holst, II. Terwindt en (i. W. I.anz, herkozen en 
als nieuw bestuurslid gekozen, in de plaats van den heer W. 
Arntz, de heer .1 vun Poelgeest tc Deventer. 

Vervolgens werd verslag uitgebracht en rekening en verant
woording gedaan over iN9t>. Besloten werd namens de Vereeni
ging collectief deel te nemen aan de a. s. tentoonstelling van 
nijvorheid te Arnhem, door het plaatsen eener facade van divorse 
steensoorten in het gebouw voor decoratieve kunst op het ter
rein Sonsbeek. 

's HERTOGEKBOUCH. Ucdepiiteerdc Staten van Noord-Brabant 
hebben «oor de uitoefening van deu provincialen waterstaatsdienst 
het gewest verdeeld in tien dienstkringen met de volgende stand
plaatsen voor do met dien dienst belaste opzichters, als : 

1 Oseh, P. L. J . M. van der Ven. 
2 Boksmeer, 'I'. Schoouderbeek. 
3 Vc .hel, C. I), van de Bult. 
4 Helmond, .1. II. van der Donk. 
5 Eindhoven, II S. I'. Koenen. 
6 Tilburg, A. de Bruin. 
7 Heusden, II. Wijnands. 
8 Breda, J . Sluis. 
9 OudeuliOHch, A. A. J . vuu Engelen en 

10 Bergen op /oom, F. J . trel'cocur. 
Aflevering 3 vau ..De Nutuur" (uitgave vau .1. (J. Broese te 

Utrecht) bevat: 
Schenen met doorboorde zeilen, door II. Zijn korstmossen aau 

stammen en takken vuur de boomen schadelijk? door \V. \V. Schip-
ptr. — Bezoek aau een glasslijperij en spiegelfubriek. dooi D. Illger-
mai'.. — De gewervelde dieren van .lava. door Dr. H. .1. ('alkoen. 
- • Viaschen uit China, door .1. I'. Bosch. — Het gebruik van ge
kleurde glazen bij het waarnemen van kringen en kransen om do 
zon, door Chr. A. ('. Nell. — De bloemenstad en hare heiplanten, 
door .f. Sturing. — De poolhallon van Andrée, door Dr. L. Bleek
rode. — Boekaankondiging, door H . .1. ('. — Sterrenkundige opga
ven en mededeeliugen. door Ant. Pannekoek. — Correspondentie. 

1* E R S O N A 1.1 A. 
— Bij den waterstaut in Ned.-Indië is: 
v e r l o f ve r l eend wegens laiigdurigcn dienst aan den ingenieur 

le kl. 8. W. Becking en den opzichter le kl. (i. Ilapp. 

ove rgep l aa t s t naar de resid. Cheribon dc opzichter le kl . 
J. F. L . X. Franz cn naar de resid, Semarang, de opzichter 2e kl . 
J. Vreedenburgb; 

bepaald dat dc ingenieur le kl. S. J . (1. van Ovcrveldt als 
eerstaanwezend ingenieur in dc resid. Semarang zal optreden en 
dat de opzichter 3c kl. L . R. Albinus in de resid. Bantam ge
plaatst blijft; 

aangewezen als cbet der le waterstaatsafd. de bonooinde 
hoofdingenieur 2e kl . (1. Oosting. 

— Bij het mynwezen in Ned.-Indië is: 
o n t s l n g c n op verzoek eervol, de ingenieur 2c kl . S. J . 

Vermaes; 
gedetacheerd bjj de ontginning van het Ombiliëu-koleu-

veld ter Sumatra's Westkust, de ingenieur 3e kl. bjj den dienst 
van het mynwezen te Batavia, A. H. van Lessen. 

— Tot chef der 4e afdeeling bij de exploitatie der Staatsspoor
wegen op Java is benoemd A. V. van Beck Jr. 

— By beschikking vnn den Minister van Waterstaat zyn de 
heeren Jhr. C. E. \V. van Panbuys en W. Ph. A. Knylf iu 
Den Haag, benoemd tot buitengewoon opzichter bij het ver
richten van peilingen in do Noordzee. 

— Bij kou. besluit is aan C. lirauns, op zyu verzoek, eervol 
ontslag verleend als opzichter van den Rijkswaterstaat lo kl. 

— By kon. besluit is bevorderd tot hoofdingenieur voor het 
stoomwezen der spoorwegdiensten, K. P. .1. Mahieu. thans in
genieur. 

— By kon. besluit is aan I'. W. Bakema, op zyn verzoek 
eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van adjunct-inspecteur 
van den arbeid. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— In dc iiiuand Juli a. s. zal het examen worden afgenomen 

voor sollicitanten naar de betrekking van adspirant-ingeuieur 
voor bet stoomwezen op een jaarwedde van f 1200 ii f 1800. 
Auugllte vóór 1 Juli c. k. bij den Minister van Waterstaat. 

— B o u w k u n d i g e , g o e d t e e k e n a a r , op de school voor 
Kunstnijverheid te Haarlem, om des Zaterdags ged. 5 a o uren 
les te geven in rechtlijnig en bouwkundig teekenen. Adres den 
Directeur, den beer l i . von Salter. (Zie advert, in liet vorig ito.) 

— li r v a r e n o p z i c h t e r , ged. drie jaren, bij den bouw 
van eeu aluiswerk nabij Waalwijk. Salaris ongeveer /'100 per 
maand. Adres den ing. van den Waterst.ct Jolles tc Breda. (Zie 
advert, in hel vorig no 1 

— T y d e l i j k o p z i c h t e r hij den bouw van een basaltmuur 
te Maassluis, voor ongeveer li maanden. Adres (ongezegeldl vóór 
15 April aan Burg. en Woth. 

— Bekwaam o p z i c h t e r - t e e k e n a a r P. (.1., geheel zelfst. 
kunnende werken. Adres lett. IJ. /.., bureau l'nschede's Adver
tentieblad. Enschede. 

D l ENSTAAN BI EDI X(i EN. 
IxillllMATIEIllliEAl TECHNISCHE V A K V E I U E N I c . l S O , A Ms l E K O A M . 

Opsicuter-Teekciiaar: leeft. 29 j . , ong. verl. Sal. f HO per mud. 
Ops. of , „ 32 „ ge t „ „ „ HO , „ 
Bouwkund. Opzichter: , 13 , , , , ,90 „ „ 
Bouwk. Opz. of l i t v . „ 43 „ ong. „ „ ,80 „ „ 

„ „ of I'itv. , 2 5 „ „ „ „ „85 a 90, „ 
Opzicbter-Teckenaar „ 28 „ „ „ , ,90 , , 
Bouwk. Ops. „ 25 , , , „ „1.0 a 70, „ 
Opzichter- I'eekenaar „ 23 , „ „ , „80 a 9 0 , „ 
Bouwk. Opz. „ 33 , , , , ,80 a 90 , , 
Bouwk. Teekeuaar „ 2 2 , , „ „ , 5 0 
Bouwk Opz.-teekcnnar „ 23 . , , „ „ , «0 , , 
Machinist Teok. of Opz. „ 23 „ , „ „ „800.111000 

(Dienstaanbiedingen -.oorden ten gelieve van heeren geabonneerde» 
tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

Een bouwk. opziehter-tcckenaar, niet de beste referentiën, 
reeds »'. jaar als zoodanig werkzaam, zag zich guarno geplaatst, 
Verlangd salaris f 80 ii f 90 per maand. Adres n°. 31, Bureau 
dezes. (1) 

Twee weinig gebruikte, zoo goed 
als n ieuwe, 

Heete-Lucht-Pompen 
ieder van 3/4 P. Kracht, zijn beide 
voor «OO GULDEN, franco Spoor
station Dresden, t e K O O P . 

Brieven onder letter A. O. 434 
HAASENSTEIN & VOGLER A.-G., 
Dresden (Saksen). 

Til. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantoor: ISO I»e Rayterkade, A X 8 T E B D A » . Filiaaul: S6 Itokln. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Hadinrichtingen. — /'rivaal-Inrichtingen. — 
lanks Closots zyn nog niet overtraden. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— Shanks Closots zy 

Closets, Waschtaföls, Urinoirs n V K . \ T I I. . V T I I enz. - V K B W A B I I X C 
Belast zich met dc plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeerconcurrcerendo prijzen. 

Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedervorkoopers genieten het gebruikelyke rabat. 
Hoofdagent van II.' W A Y IJ OO D & Co. Ltd. Londen. L I P T E N . 
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Gemeente Schiedam. 
Openbare Aanbesteding. 

Op Ootun,it,i„ m April«.».. 
zal door BURGEMEESTER E N W E T 
HOUDERS van Schiedam openbaar 
worden aanbesteed, volgens bestek 
no. 40: 

D e v e r b o u w i n g v a n het voor
m a l i g P o s t k a n t o o r a a n 
de L a n g e N l e n w s t r a a t t o t 
( i j in n n s i n m . 

Bestek en Teekeningen zijn tegen 
betaling van /*0.75 aan het Kantoor 
der Gemeentewerken verkrijgbaar. 

Het Gebouw is ter bezichtiging S, 8 
en 10 April, 's morgens 10—12 uur. 

Aanwijzing geschiedt Maandag 12 
April, 's voormiddags 10 uur. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd: 

V E R S T E E G . 
De Secretarie: 

VERNKDE. 

AAHBESTEDIHG. 
Het BESTUUR VAT, HET WATER

SCHAP H E I J C O P , genaamd „ D E 
L A N G E V L I E T " is voornemens aan 
te besteden op den Hen April 1897, 
des voormiddags ten 10 ure, in het 
Gebouw voor KUNSTEN E N W E T E N -
SCHAPPEN te UTRECHT: 

M e t v e r h o o g e n en v e r s w a r e n 
v a n v i e r percee len k a d e n , 
d i enende tot waterkee
r i n g , gelegen tnssehen 
d e n H a a r m o l e n (onder 
H a a r z n i l e n ) en de ge
meente JKockengen. 

Het bestek is op franco aanvrage 
verkrijgbaar bij N I K E K K , Uitgever 
Vollerbrng Utrecht, en bij den Algem. 
Opzichter A. J . VAN B E X T Ü M te 
Jutphaas, tegen toezending van ƒ0.50 . 

Aanwijzing zal geschieden op Dins
dag den (', len April a. s., des voor
middag! ten 10 nar, aanvangende bij 
den Haarmolen. 

Het Bestuur voornoemd: 
E . V A N BENTUM, Dijkgraaf. 
F . A. R. Baron V A N ITTERSUM, 

Secretaris. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van Wateringen zullen op 
Z a t e r d a g 24 A p r i l a . s., des 
middags ten 18 ure, ten Raadhuize 

Aanbesteden: 
H e t verbon wen van he t Post

en T e l e g r a a f k a n t o o r e n 
de D i r e c t e u r s w o n i n g a l 
d a a r . 

Aanwijzing op 10 April 1S97, des 
middags 12 ure. 

Biljetten in te leveren u terlijk op 
24 April, voorm. l l ' / i ure. 

Bestek en teekening zijn tegen be
taling van f 1.— verkrijgbaar ter 
Secretarie. 

Grindbesteding. 
De RE STUREN van de POLDERS 

„Het Oudeland van Strijen" en „Oud-
Bonavontura" zije voornemens op D o n 
d e r d a g 15 A p r i l 1H1>7, des na
middags ten 1 uur, in de herberg van 
A. V E R M E E R , te Strijen, 

si:ui le besloeten: 
D e l e v e r a n t i e v a n 560 k u b . 

M e t e r s grove O N D E R 
H O U D S G R I N D , te lossen 
op d e n w a l l n het S p u i 
te S t r i j e n . 

De voorwaarden liggen ter inzage 
in gemelde Herberg en in het Koffie
huis van L . v. DONGEN te Dordrecht. 

Inlichtingen bij den Fabriek T. L A M 
MEES te Strijen. 

AANBESTEDING. 
De Architect J . W O L B E R S te 

Haarlem zal namens zijn principaal 

aanbesteden! 
op D i n s d a g 13 A p r i l , des voor
middags te elf ure, in het Koffiehuis 
van den Heer MONTAGNE in de 
Groote Houtstraat te Haarlem: 

H e t b o n w e n v a n een W O O N 
H U I S a a n d e n K o n i n g i n n e 
weg te H a a r l e m . 

Aanwijs op het terrein op Donder
dag 8 April des voormiddags te tien 
uur. 

Teekeningen en bestekken te ver
krijgen tegen betaling van /' 1,50 van 
af Dinsdag aan de drukkerij van den 
Heer RUIGROK, Gedempte Gracht te 
Haarlem. 

Bontbereiding tegen bederf 
Kyaniseerinrichliny. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL, A R N H E M , 
tovert pasklaar gekyanlseerd (rot 

en iwuivrQ) 
Baaterwerken, Schattingen, Vloeren 
Vtoerr lbken , B r o e i b a k k e n , enz. eau. 

B e n i g aeker w e r k e n d r e u k - es 
k l e u r l o o s m i d d e l . 

DIJKGRAAF en H E E M R A D E N van 
het Heemraadschap Wieringen zullen 
op Z a t e r d a g 10 A p r i l , namiddag 
12'/> uur in het lokaal van D. L O N T , 

Aanbesteden: 
D e l e v e r i n g v a n ± 850 M : ' 

O n d e r h o u d s g r i n t e n + 
100 M 1 P u i n . 

Te leveren franco voor den wal. 
Nadere informatie bij den Secretaris. 

Het Bestuur: 
V. IIEIJBLOK, Voorzitter. 
C. M. KOORN, Secretaris. 

ie Maatschappij 

tegen •chads 

D e ilLlULillLllilL/Ijll van 184S. 
' s -GRAVENHAGE, Herhpletn, 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 50 — BREDA, 
Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-

L A G E riti:mi:\. 

GEBR, VAN DER VLIET 
IJzerhandelaars te A m s t e r d a m . 

Staaf-, Plaat-, Band-, Hoek en T - M z e r enz. 
« t a l e n Ka lken in verschillende profielen 

en lengten. 
VUIen en ges-oten Nimi l uit de fabriek 

van tiebr. B O B L E R & Co. to Weenen, alsmede 
C H R I S T I A N I A S T E R Hoefnagels. 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor H U I Z E N cn B L O E M E N 
K A S T E N . Concurreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K E R M A N * BDIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r e 
H o u t e n w o o n h u i z e n , D irec t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T n l n k o e p e l s . 

BECKER & BUDDiNGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E B P A S - H O E K M E E T -
« N ANDERE 

I N S T B U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, «u. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Peilschalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

•23ste JAARGANG N ° . 15. Z A T E R D A G , 10 April 1897. 

R K U A . I . W. V A N G E N D T JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van De Opmerker, Van Ilylandtstraat 116, 's-Gnuenkage. 

Abonnementsprijs per jaar voor bet binnenland ƒ 5 . — , voor i ï e l g i e 
bij v ^uitbetaling /'o.50, voor de overige landen der Postunie, niet 
inbe£:':;> van Nedcrland-ch-Indie cn Transvaal, bij vooruitbetaling f 7.50. 

G E R I . O F H A R T I I O E O M E I S S A L M . 

Den ccn April overleed tc Amsterdam, in den 
ouderdom van 6 5 jaar, de architect G. 15. Salm, in de 
wandeling als „de oude Salm" bekend, om hem te 
onderscheiden van zijn talentvollen zoon Abraham. 

Met Salm gaat een van die oudere generatie van 
architecten heen, die dc practijk als hoofdzaak be
schouwend , vóór alles er naar streefden, om goede 
construction en doelmatig ingerichte bouwwerken tot 
stand tc brengen. Het jongere geslacht, dat dc bouw
kunst meer impressionistisch opvat en dat in de prac
tijk niets dan een noodzakelijk kwaad ziet, is al 
gauw geneigd de ouderen, die een andere school 
doorloopen hebben , te minachten. Toch kan men in 
de bouwkunst zich nog door andere zaken dan door 
artisticiteit onderscheiden. 

Salm ontving zijne eerste opleiding bij den archi
tect Hana te Amsterdam en begon zijne zelfstandige 
carrière bij den architect \ V . A . Kroger, toen deze 
het nu gesloopte l'arkgebouw in de Plantage stichtte. 

Een practisch man als Salm kon men veilig het 
bouwen van fabrieken toevertrouwen. Als tot zijn be
langrijkste werken van dien aard behoorende, noemen 
wij de Amstel-brouwerij en dc Wester-suikerraffinaderij, 
beiden te Amsterdam. Voorts was hij de consciën
tieust" architect van een groot aantal gebouwen, allen 
beantwoordend aan hun zeer verschillend doel en 
altijd, vooral in plan, van een even deugdelijk ge
halte. Als zoodanig noemen wij het gebouw van dc 
Spaarbank der stad Amsterdam, het Badhuis voor 
de Israëlietischc gemeente en eindelijk, in vereeniging 
met 'ijn zoon, den heer A . Salm, het Blinden-instituut 
in het Vondelpark. 

Als estheticus stond Salm op het standpunt van 
i 8 6 0 ; de Romantiek van Gartner trachtte hij met 

Advertentien van I tot 6 regels ƒ 1,30, liet bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor elke regel meer ƒ0.20. (iroote letters worden berekend naar 
plaatsruimte Afzonderlijke nummers met plaat ƒ0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

sommige motieven van Schinkel te verbinden. Uit 
ccn dergelijke combinatie bestaat de stijl, dien hij bij 
zijn meeste gebouwen heeft aangewend. Xu eens wint 
Schinkel het, b.v. bij de gebouwen van Xatura Artis 
Magistra, waarvan het Aquarium het voornaamste en 
tevens het laatste is, dan weer spant Gartner de 
kroon, zooals bij het gebouw der Vrije Gemeente. 

Zullen er niet velen zijn, die deze bouwwerken uit 
een oogpunt van schoonheid prijzen, niemand zal zijn 
lof onthouden aan de practische inrichting. Het-Aqua
rium geldt als een der beste van Europa; bij het 
gebouw van de Vrije Gemeente, dc vrucht van een 
besloten prijsvraag, is met het kleine terrein gewoe
kerd en is ccn lokaliteit geschapen, die volkomen aan 
de eischen en wenschen van de gemeente voldoet. 

In den omgang was Salm een aangenaam en jovi
aal man, cn een onkreukbaar eerlijk bouwmees
ter, die zich niet op een pedestal stelde, doch 
die bescheiden tegenover zijn meerderen en minzaam 
tegenover zijn minderen was. Vooral met het werkvolk 
ging hij gaarne op en neer; zijn groote kennis van 
de practijk maakte hem in die kringen zeer gezien. 

Vroeger nam Salm levendig deel aan het bouw
kundig vereenigingsleven. In het bestuur der Maat
schappij tot bevordering der Houwkunst heeft hij 
langen tijd zitting gehad. Ook Voorzitter dier Maat
schappij is hij geweest. 

In de laatste twintig jaren had hij zich echter meer 
en meer uit het openbare leven teruggetrokken. Toch 
bleef hij bij voortduring de bouwkundige practijk 
uitoefenen, aanvankelijk in verbinding met zijn zoon, 
later nog alleen. 

Vooral in de oudere bouwkundige kringen zal het 
heengaan van Salm smartelijk gevoeld worden. Ook 
de Gezondheidscommissie, waarvan hij meer dan 22 
jaren lid was, verliest in hem een harer verdienste
lijkste leden. 
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Bij de begrafenis op jongstleden Donderdag bleek 
duidelijk dat Salm in alle standen werd bemind en 
hoog geacht, daar een tweehonderdtal belangstellen
den was saamgestroomd om den overledene de 
laatste eer te bewijzen. Een twintigtal kransen, waar
onder die van de Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst, Architectura et Amicitia, de Maatschappij 
van den Werkenden Stand enz., dekte de baar. 

Zijn assche ruste in vrede! 

I.. 11. J. J. M A Z E L . 

De oud-hoofdingenieur bij den Rijks-waterstaat, 
die in het begin dezer week te 's-Gravenhage over
leed, werd in 1 8 4 5 , op twintigjarigen leeftijd, dooi
den Minister van Koloniën aangesteld als élève-aspirant 
bij den Waterstaat cn de Landsgebouwen in Ned. - lndië . 
Twee jaren later werd hij benoemd tot aspirant-inge

nieur bij den Waterstaat. Vervolgens doorliep hij de 
verschillende klassen van ingenieur en hoofd-ingenieur 
bij den Waterstaat hicr-tc-Iandc, totdat hij in 1881 
werd benoemd tot hoofd-ingenieur ie klasse, uit 
welke betrekking hij den in Juli 1889 eervol werd 
ontslagen. 

Gedurende den ruim 40-jarigen diensttijd, dien de 
heer Mazel aan den Waterstaat was verbonden, werden 
met zijn medewerking tal van groote werken tot 
stand gebracht. Onder meer was hij in de jaren 
1845/46 werkzaam bij de droogmaking van de Haar
lemmermeer en daarmede in verband staande werken. 
Van 1846 — 1848 was hij toegevoegd aan den inge
nieur van den Holl. IJzeren Spoorweg voor de nog 
uit te voeren werken voor dien weg, ter standplaats 
's-Gravenhage. Daarna werd hem Amsterdam als 
standplaats aangewezen en later werd hij achtereen
volgens belast met den ingenieursdienst in Drente, 
Friesland, Xoord-Hrabant en Zuid-Holland. In laatst
genoemde provincie, toen hem weder 's-Gravenhage 
als standplaats was aangewezen, werd den heer Mazel 
tevens tijdelijk opgedragen het beheer der landsge
bouwen in de residentie. 

In 1866 werd de toenmalige ingenieur le kl. Mazel 
bij Kon. besluit benoemd tot commissaris van de 
Weduwen-pensioenfondsen van het korps van den Wa
terstaat, en werd hij belast met het penningmeesterschap. 

Aan den heer Mazel werd in 1861 toegekend de 
zilveren medaille, ingesteld bij Kon. besluit, wegens 
verdienstelijk gedrag tijdens den watersnood van 1861. 

D E H O U W K U N S T IN D E V E R E E N I G D E 
S T A T E N V A N N O O R D - A M E R I K A , (*) 

door A . W . W E I S S M A N . 

( Vetvolg van bladz. 108.) 
In Noord-Amerika is het klimaat geheel anders; 

wel kan ook 's zomers daar vreese 1 ij ke hitte voor
komen , doch 's winters heerscht felle koude. Ondanks 
Richardson's talent zoude dus de Zuid-Franschc bouw
wijze misschien nimmer algemeen zijn geworden, 
wanneer niet een andere omstandigheid had mede
gewerkt. 

Zooals u niet onbekend zal zijn, is men, in de 
laatste twintig jaren, aan de overzijde van den Oceaan 
erop uit om gebouwen te stichten, wier hoogte verre 
de in Europa gebruikelijke overtreft. Het zijn de 
handelspaleizen, die als „hemelkrabbers" worden aan
geduid. Straks zal ik gelegenheid hebben, u er enkele 

(*) Lezing, gehouden op Vrijdag 19 -Maart j l . voor de Afd. 's-Ura-
Vcnhagc der Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, 

te beschrijven en in afbeelding te laten zien. Voor het 
oogenblik kan ik volstaan met de mededeeling, dat 
deze gebouwen met een tweeledig doel werden ge
sticht en wel om reclame te maken, doch ook om 
van het bouwterrein partij te trekken. Aanvankelijk 
waren deze huizen niet veel anders dan ingenieurs
werk. Op een zware betonfundeering werd het ge
bouw als een stalen geraamte van stijlen en liggers 
opgetrokken. De stijlen werden door de muren om
geven en tusschen de liggers kwamen gewelven van 
terracotta, een materiaal, waarmede ook de in 
het gezicht blijvende ijzerdeelen bekleed werden. Door 
het bezigen van het stalen geraamte werd de druk
king, onafhankelijk van de muren, op de func'eering 
overgebracht. De enorme muurzwaarten, die noodig 
zouden zijn, als de muren ook voor dracht moesten 
dienen, worden op deze wijze vermeden. 

Naar dit systeem worden nog steeds gebouwen ge
sticht, die hooger zijn dan vele kerktorens in Europa. 
Men begint echter, nu die gebouwen talrijker en 
talrijker worden, in te zien, dat zij vele nadeelen 
met zich brengen, en het is waarschijnlijk dat be
perkende bepalingen niet lang meer zullen uitblijven. 
Evenwel is het maximum, dat als toe te laten hoogte 
genoemd wordt, 45 M . , toch nog het dubbele van 
wat bijv. te Amsterdam veroorloofd is. Het is te be
grijpen , dat vooral het brandgevaar groot moet zijn. 
Toch zijn gebouwen als deze beter tegen brand be
stand dan men zou denken. Zoo ontstond, nu vijf 
jaar geleden, brand in het gebouw van de Athletic 
Association te Chicago, dat 65 M . hoog is. De brand 
had plaats juist voor het gebouw in gebnuk genomen 
zou worden; wel brandde alles schoon uit, doch de 
muren en gewelven weerstonden de felle hitte zoo 
goed, dat zij weder gebruikt konden worden. Maar 
alf er menschen in het gebouw geweest waren . zouden 
natuurlijk tal van slachtoffers gevallen zijn. Want 
daar de communicatie der verdiepingen hoofdzakelijk 
door liften plaats vindt, moest de brand zich wel snel 
uitbreiden en zou er aan ontvluchten geen denken ge
weest zijn. Ondertusschen is evenwel nog nimmer in 
een dergelijk gebouw, nadat het in gebruik was, 
brand ontstaan. Hadde cen dergelijke brand plaats 
gevonden, de beperkende bepalingen, die men nu 
nog maar alleen overweegt, waren al lang ingevoerd. 

Het was geen gemakkelijke zaak, gebouwen als 
deze een passend architectonisch karakter te geven. 
Aanvankelijk liet men dan ook alles, wat naar ver
siering zweemde, maar weg, en zoo werden de gevels 
de bekende muren met gaten. Nog thans is zulk een 
wijze van behandeling niet geheel in onbruik, maar 
reeds spoedig werd, voor de architectuur der gevels, 
de hulp van kunstenaars ingeroepen. 

E n , na enkele niet in allen deele geslaagde proef
nemingen met klassieke of Renaissance motieven, 
bleek het weldra, dat de Romaansche kunst van 
Richardson, met haar sobere vormen en haar opzet
telijke beperking in de ornementatie, voor gebouwen 
als deze de beste was. 

Zoo begon zich langzamerhand een bepaald Ameri
kaansche stijl in de Vereenigde Staten te vormen. 
De motieven , aan Europa ontleend, werden met een 
groote vrijheid gebruikt. In de beperking der ornemen
tatie, die een noodzakelijkheid was geworden, schikte 
men zich, om „eenvoud vóór alles" als leus aan te 
nemen. 

De hooge huizen, hierboven bedoeld, zijn in den 
regel niet bestemd om bewoond te worden. .Men 
woont in Amerika dikwijls in een logement; men 
heeft dan geen der lasten, maar ook geen der lusten 
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van een eigen thuis. De oorzaak hiervan moet voor
namelijk gezocht worden in de moeilijkheid, om zich 
bedienden te verschaften. De Amerikaansche begrippen 
van vrijheid zijn van dien aard, dat van bedienend 
personeel, zooals dat in Europa bestaat, voor den 
middenstand geen sprake kan zijn. Alleen zeer ge
fortuneerde menschen kunnen daarom in hun eigen 
huizen met hun eigen, zeer hoog betaalde bedienden 
wonen. Minder gegoeden hebben slechts de keuze 
tusschen het hotel en de woonkazernes; dc laatsten 
zijn er in allerlei soorten. 

Als voorbeeld van een der hemelkrabbers nemen 
wij een gebouw te Philadelphia, dat 13 verdiepingen 
heeft, ongerekend die, welke zich beneden den be
ganen grond bevinden. Het is een hoekgebouw; de 
twee gevels zijn 32 en 30 M . lang en de bovenkant 
kroonlijst is op 68 M . uit de straat. De beide gevels 
zijn beneden van graniet en daarboven van Ken
tucky-zandsteen opgetrokken. Alles is brandvrij ge
bouwd en alleen voor dc binnenbetimmeringen werd 
hout gebruikt. Het aantal kantoren is 304, die allen 
zeer ruim zijn en overvloedig van licht en lucht 
voorzien werden. Mozaïek is in dc gangen, houten 
parket is in de vertrekken aangebracht. In de kelders 
zijn de installaties voor electrisch licht en verwarming, 
terwijl drie hydraulische liften voortdurend in beweging 
zijn, om menschen omhoog en omlaag te brengen. 
Wie het verkiest, kan ook een gemakkelijke trap 
gebruiken, doch dit doet haast niemand. Voor toi-
letkabinctten en privaten is overvloedig zorg gedragen. 
Belia've electrische en gasleiding is ook overal water 
leiding aangebracht. Daar de stedelijke waterleiding 
voor een zóó hoog gebouw geen drukking genoeg 
zou hebben, wordt het water in het gebouw zelf in 
reservoirs, op den zolder gelegen, gepompt, waardoor 
de druk voor den gewonen dienst en de talrijke 
brandkranen verkregen wordt. Dit gebouw heeft bijna 
vier millioen gulden gekost. 

Tot dusverre waren hooge gebouwen als deze te 
New-York nog niet talrijk. Wel had men het paleis 
der Oil Company, het Welles Building en enkele 
Verzekeringsgebouwen, doch die hadden maar negen 
a tien verdiepingen. Sedert evenwel is daar het ge
bouw der Manhattan-verzekeringsmaatschappij bijge
komen, van 95 M , hoogte, het gebouw van het 
Tractaat-gcnootschap, 9 0 M . hoog, en het gebouw 
van de Times van gelijke hoogte. Maar die allen 
zullen nog worden overtroffen door een gebouw aan 
Park-Row, dat 120 M . hoogte zal bereiken. Daar al 
deze gebouwen in het zuidelijk deel der stad liggen, 
waar de zaken gedaan u-orden, zoo is het niet te 
verwonderen dat, dank zij de lifts, de kantoren op 
de hoogste verdiepingen even gezocht zijn als die 
beneden. Uit een architectonisch oogpunt beschouwd, 
is zeker het gebouw van het Tractaatgenootschap 
het beste; de Amerikaansch-Romaansche stijl is hier 
op gelukkige wijze toegepast. 

Wie deze eigenaardige bouwwijze bestudeeren wil, 
vindt echter le New-York slechts weinig gelegenheid. 
Deze stad is, wat bouwkunst betreft, achterlijk bij 
de steden van het westen, met name bij Chicago. De 
architectuur is in het bijzonder daar meer up to date 
dan elders , omdat, zoools men weet, nog niet zoo 
lang geleden de geheele stad door brand verwoest 
werd. De reusachtige gebouwen zijn een der eigen
aardigheden van Chicago. Er zijn er daar in allerlei 
soorten en stijlen. 

Sommigen zijn blijkbaar ingenieurswerk. Hiertoe 
behoort het Monadnach Huilding, waar de speculatie
bouw, zooals die ten onzent gebruikelijk is, nog verre 

wordt overtroffen. Muren met gaten, ziedaar alles, 
en hoe vervelend dit is bij cen gebouw van 16 ver
diepingen, allen van gelijke hoogte, kunt gij u wel 
voorstellen. Geen kroonlijst, geen cordonlijsten, geen 
pilasters, geen versierselen, hoe ook genaamd. Het 
eenige ornement is een ijzeren brandladder. 

Gewilde soberheid spreekt uit verschillende andere 
der hooge gebouwen van Chicago. Een voorbeeld is 
het Lees Huilding, waar alle ornement vermeden is 
en slechts een paar lijsten en forsche pijlerarcaden 
dienen, om afwisseling te geven. In denzelfden geest 
is het Rand-Mac-Hally Huilding. Hier zijn de brand
ladders werkelijk als versieringsmotief gebezigd ; men 
heeft ze namelijk aan de cindrisalieten, telkens twee 
aan twee, rechthoekig op den gevel geplaatst en ze 
op iedere verdieping door een balkon verbonden, zoo
dat een soort van open erkers gevormd wordt. 

Het gebouw van de Athletic Association, dat ik 
straks reeds noemde, is een voorbeeld van rijker 
gevelbchandeling. De architect heeft zijn motieven 
aan de Venetiaansche paleizen der 15e eeuw ontleend. 
Daar echter in de stad der Lagunen de gebouwen 
zoo hoog niet zijn als te Chicago, heeft de bouw
meester zich veroorloofd, twee Venetiaansche gevels 
boven elkander te plaatsen en de ruimte, die dan 
nog overschoot, te vullen met een reusachtige kroon
lijst en een attiek, dat nog weer eens de hoogte van 
twee verdiepingen heeft. 

Het volgen van een dergelijken historischen stijl 
is echter tegenwoordig te Chicago een uitzondering. 
Meestal gaat de bouwmeester, die de gevels van 
reuzenbouwwerken als deze moet ordonneeren, met 
beslistheid zijn eigen weg. 

(Wordt vervolgd) 

T R A M W E G E N . 
De 1 laarlemsche Raad is de eerste geweest om in 

zake zijn tramquestie een beslissing te nemen. Hij ver
wierp het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
om aan den heer Kuinders concessie voor een elec
trische tram naar Zandvoort te verleenen, en daar
mede is het schoone plan om van Amsterdam bij het 
Concertgebouw linea recta naar het Groote Hadhuis 
een spoor te leggen, nu wel voor goed in de doos 
gedaan. Slechts twee stemmen waren voor en niet 
minder dan vijf-en-twintig tegen, liet was dus wel 
een verpletterende meerderheid. 

Maar daarentegen werd aan de I laarlemsche archi
tecten Van der Steur cn Van den Arend concessie 
voor een dergelijke tramverbinding verleend , en dat 
wel onder voorwaarde dat de plaats, waar de tram 
binnen de stad begint, nader door den Raad zal 
worden vastgesteld, dat binnen zes maanden met de 
uitvoering der werken een aanvang zij gemaakt, dat 
de lijn als de Raad dit noodig acht, zal worden uit
gebreid en eventueel aan stations of eindpunten van 
spoorwegen zal worden aangesloten, en dat kruising 
of medegebruik der te maken lijn door de concessio
narissen tegen billijke vergoeding zal worden gedoogd. 

Daarenboven zullen de andere adressen nog worden 
aangehouden en zal een commissie benoemd worden 
van 5 Raadsleden om rapport uit te brengen over de 
vraag, welke uitbreiding van de tramlijnen in de stad 
het meest in het belang der gemeente is. 

De heeren Kuinders en Sanders kunnen zich nu 
troosten met de gedachte, dat zij slachtoffers zijn 
van den „esprit de clocher" die vooral om Sint Kaafs 
toren welig tiert, en die aan Haarlemmers een groot 
voordeel geeft boven vreemdelingen. Het blijft echter 
onzeker, of dc Amsterdamsche heeren werkelijk door 



l i t ) 

zoo snood een vijand zijn verslagen, zoolang geen 
uitvoerig verslag van de in den Raad gevoerde dis-
cussiën wordt openbaar gemaakt, en de motieven, 
die tot het nemen van het besluit in questie geleid 
hebben, dus alleen aan een kleinen plaatselijken kring 
bekend zijn. Wij hebben, indertijd, de bezwaren, aan 
het plan Kuindcrs—Sanders verbonden, uitvoerig uit
eengezet. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ook 
de I Iaarlcmsche Raad, die bezwaren kennende en 
vreezende, tien heeren nul op het request heeft gegeven. 

De Amsterdamsche Raad praatte en praatte, doch 
legde zich eindelijk neer bij de voordracht, die luidde, 
dat het Dagelijksch Bestuur der Gemeente gemachtigd 
zou worden, om met de ()mnibus-maatschappij en den 
heer Sanders te onderhandelen. Wij zijn er benieuwd 
naar, hoe lang die onderhandelingen wel duren zullen 
en wat er mede zal worden bereikt. Ook ditmaal durven 
wij den heer Sanders geen succes voorspellen. 

K E N P A S K W I L . 
De Staatseoniant van 7 dezer bevat weer een 

kennisgeving van den directeur der Rijks-academie 
van Beeldende Kunsten te Amsterdam betreffende 
het examen dat, te beginnen met Maandag 5 Julia. s.. 
zal plaats hebben in het gebouw dier Academie en 
dat gevolgd zal worden door . . . . gezellig samenzijn, 
concert, bal . . . . mis . . . . door een prijskamp in de 
sehoone bouwkunst! 

Zulk een festiviteit is vroeger al eens aangericht, 
maar de eenige deelnemer daaraan had toen zoo 
weinig plezier, dat hij al wegging voordat de eigen
lijke pret nog begonnen was. 

De Academie, die anders van bouwkunst, Iaat 
staan van sehoone bouwkunst, niet de minste notitie 
neemt, krijgt op gezette tijden „Gewissensbisse". Dan 
begint zij, dc wet nalezende, tot het besef te komen, 
dat onder de beeldende kunsten, die zij heet te onder
wijzen , ook de bouwkunst voorkomt, ofschoon een 
hoogleeraar in de bouwkunst, veel minder nog leer
lingen in dit vak , nog nooit binnen haar muren ge
zien zijn, ten minste niet als onderwijzend en [eerend. 
En dan denkt zij: „wat is eigenlijk het doel van alle 
studie? Een examen. K o m , wij zullen ook de bouw
kunstenaars eens in de gelegenheid stellen om dit 
ideaal van alle ondermeesters, opzichters van den 
waterstaat, postbeambten, telegrafisten, kortom van 
allen, die een baantje ambiëeren, te bereiken.'' 

Gezegd, gedaan. Wat heeft een bouwmeester wel 
in de eerste plaats te weten ? Constructieleer . . . . 
neen, te prozaïsch, laat men zich daar buitenhouden; 
te Delft wordt daar niet eens veel werk van gemaakt. 
Maar de esthetica en de kunstgeschiedenis, dat is wat 
beters. Er zullen niet veel architecten zijn, die daar
van op de hoogte b l i j k e n . . . . wij kunnen ze dus 
lekker laten zakken. Én mocht er nog een wezen, 
die door de mazen van dit esthetisch net weet heen 
te kruipen, wel dan vangen wij hem m e t . . . . de 
ontleedkunde, de kennis van hetmenschelijkgeraamte 
en de oppervlakkige spieren. Komt dan nog de door-
zichtkunde erbij, dan kunnen wij ook daarmede nog 
den examinandus het beentje lichten. 

Maar, ja maar! Als nu eens al onze pogingen 
faalden en er iemand zoo knap was, dat hij al de 
hindernissen, op zijn weg naar hooger gesteld, over-

op, nu zullen 
kunde vangen. 

wij hem met de beschrijvende meet-
Wil u nu eens de projectiën van de 

doorsnijdingen van een twee-en-dertigzijdig prisma 
en een bol construeeren: Waarachtig, hij levert het 
hem. Doch nu, o jongeling, niet jonger dan 20 en niet 
ouder dan 30 jaar, zeg ons eens de formule voor 
een vrijliggenden drager, die niet in het midden belast 
is, maar dicht bij een der ondersteuningspunten: wij 
noemen het weerstandsmoment W , het grootste bui-
gingsmoment M en de toe te laten spanning in K G . 
per c M - K , terwijl de afstanden van het aangrijpings
punt tot dc ondersteuningspunten in reden staan van 
a en b en samen de lengte I vormen ? 

W = . 

won? liet kon toch eens zijn: 
Dan moet de eigenlijke bouwkunst op het tapijt 

komen. Wacht maar, vriendje, wij zullen het je wel 
leeren. Bouwkunst dat is wiskunde. Wil je ons nu 
wel eens gauw het theorema van Pythagoras bewij
zen? Waarachtig, dat kan die vent ook al. Maar pas 

P a b 
K 1. 

Wat een kraan , wat een kraan 1 Doch, wij zullen 
je wel krijgen. Teeken eens houtverbindingen, steen-
verbanden, ijzerconstructiën en onderdeelen van ge
bouwen. Best zoo. De Jury begint een flauw ver
moeden te krijgen, dat de aspirant den gehcelcn 
Plasschaert van buiten geleerd heeft. Zij hoopt den 
candidaat nu te vangen op de kennis van bouwstoften, 
gebruikelijk voor bouwkundige werken, maar ziet, het 
blijkt dat ook al wat in Van der Kloes steekt, in des 
jongelings hoofd is gevaren. 

Waar moet dat heen? De heeren Dr. P. J . II. 
Cuypers, 11. P. Berlage Nz., Professor August A l l e b é , 
Ludwig Beiier, Jacob F. Klinkhamer, Theodoor G . 
Schill, J . Versluys en A . Salm G.Bz. steken de 
hoofden in wanhoop bijeen. Er is nog slechts één 
kans . . . . men kan den candidaat laten zakken op de 
leer van het ornement, het vervaardigen van een ont
werp voor een eenvoudig gebouw en het ontwerpen 
van een bouwkundig decoratief-detail. Hier, waar het 
geen positieve feiten geldt, maar waar de individueele 
smaak der Juryleden in de eerste plaats aan het woord 
is, kan men het den jongeling tusschen de 20 en 3 0 
jaar lastig genoeg maken 

Helaas, men is niet eensgezind. Kr ontstaat hevig 
verschil over de kunstprincipes. Kr vormen zich twee 
partijen in de Jury. Aan de eene zijde strijden de 
oude heer Cuypers en Beircr en Versluys, aan den 
anderen kant trekken de heeren A l l e b é , Klinkhamer, 
Schill en Salm op. De heer Berlage weet niet, bij 
welke zijde zich aan te sluiten. Na lang aarzelen valt 
hij de Cuyperiancn bij. 

De candidaat, geluksvogel als hij nu eenmaal is, 
profiteert van dezen strijd. Want nu de meeningen 
zoo verdeeld zijn en de stemmen staken, durft de 
Jury hem geen brevet van onkunde geven en zie
daar . . . . hij wordt toegelaten tot het heilige der 
heiligen en mag, geheel in zijn eentje, aan het ont
werpen gaan van een groot monumentaal gebouw, 
een soort van Chateau en Espagne. 

Het terrein nu zoo wat kennende, meent de ont
werper niet beter te kunnen doen, dan zijn constructie 
a la Viollet-le-Duc, doch zijn ornementen in Renais
sance-manier te maken. Dan geeft hij elk wat wils. 
En ziet, het blijkt, dat hij juist gezien heeft, want o 
wonder, hij wordt den gouden eereprijs waardig ge
keurd, als vergoeding voor zijn gemaakte kosten 
wordt hem de kapitale som van / 2 0 0 (zegge twee
honderd Nederlandsche guldens) door den betaal
meester uitgekeerd. 

De commissie van toezicht, nu wel overtuigd van 
groot talent en buitengewonen aanleg bij den be
kroonde, verzoekt II. M . de Koningin hoogstens 
gedurende vier achtereenvolgende jaren den jongeling 
met een jaargeld van / 1200 te begunstigen, ten 
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einde hem in de gelegenheid te stellen, zich in de 
sehoone bouwkunst te volmaken. 

Dc dagbladen zijn vervuld van den lof des geslaag
den. Dat is nu eigenlijk de eenige architect die Neder
land bezit, want, waar drommel haalden de anderen 
hun diploma? 

Op een avond, dat de bekroonde zit te droomen 
van Ital ië , krijgt hij bezoek van een collega, die 
druk in het werk zit, en die hem komt voorstellen, 
voor f 3 0 0 0 'sjaars zich aan zijn atelier tc verbinden. 
Deze man van zaken weet uit te rekenen, dat / I 2 0 0 
'sjaars net een opzichtersloontje is, en bewijst dat 
het eigenlijk onzin mag heeten, daarvoor in het heetst 
van den zomer zoo zijn best tc doen. 

De bekroonde laat zich overtuigen. Hij dankt II. 
M . voor de gunst, die zij hem wil verleenen, neemt 
de betrekking aan en denkt: einde goed, al goed. 

I N G E Z O N D E N . 

Ter beantwoording der gewaardeerde opmerkingen 
van den heer W . (zie vorig no. van dit blad) diene: 

i ° . dat in de qualifkatie van den bouwstijl der 
domkerk te Hildesheim, bij het overschrijven van 
mijn concept, iets weggelaten is, zoodat er had 
moeten staan: „Dit alles is Romaansche kunst, even
als de dom dit in aanleg ook is, enz." 

Dat ik van latere veranderingen in Barokstijl enz. 
zweeg, geschiedde omdat ik, slechts terloops van dit 
bouwwerk sprekende, daarvan niet meer in mijn lezing 
invlocht dan waartoe de mij daarbij ten dienste staande 
afbeeldingen aanleiding gaven. Dit tevens ter verkla
ring, waarom ik wel van het koorhek (alias oxaal) 
en o. m. niet van Veltheim's zerk melding maakte. 

2". Wat van W.'s oordeel over polychromie der 
domkerk te Munster te zeggen? Ik gaf mijn indruk 
zooals ik dien ondervond. Misschien trof ik een 
gunstiger oogenblik van verlichting of was ik in een 
geschikter stemming dan waarin de heer W . die zag. 
Mijn bezoek had plaats tijdens den morgendienst en 
duurde te kort dan dat ik mijn impressie „en detail" 
en beredeneerd zou kunnen toelichten. In dit geval 
zou 't wel eens waar kunnen zijn: „de gustibus non 
disputandutn". 

3". Dat de vrede van 184S aan den 30- en den 
80-jarigen oorlog een einde maakte, is bekend, maar 
heft mijn bevreemding niet op over het gering getal 
Nederlanders onder de vele vreemden, wier portretten 
deswege de wanden der Raadhuiszaal te Munster 
vullen. Daarvan zullen wel andere oorzaken te 
noemen zijn, waarin ik mij echter tijdens voormelde 
lezing niet heb verdiept, om van het hierbij inge
nomen standpunt niet te veel naar dat der historie 
af te dwalen. 

Ik moet het bij deze korte toelichting laten. Zooals 
ook de heer W. wel begrijpen zal, ontbreekt mij in 
deze dagen van overgang van den eenen cursus naar 
den anderen, met allerlei voorbereiding en nasleep , 
ten eenenmale de tijd voor uitvoerige gedachten-
wisseling. 

II. L . B. 

P R I J S V R A G E N 
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 . 

ApilEELJNG H A A I U . K J I EX O.MSTUEKEN. 

De prjjsvraag omvat: 
O N T W E K P K X V O O R M E U B I L A I R K E N E K A R U E I D E K S W O N I N G . 

De beantwoording ia voor iotler opengesteld. 
Er worden verlangd: 
lo. teekeningen op ' / l 0 der ware grootte van de verschillende 

mcuhclstukkeu, henevens eenige detailteckeningcn, op waro 
grootte, voor vorm en constructie. 

Isometrischc porspccticfteckeningon zijn wel gewenucht. doch 
niet vereischt. 

2. Een plattcgrondtcekening op 1

2 0 der ware grootte van do 
woning als situatie, waarop dc plaatsing van de mculiclon hi 
aangegeven. 

3. Ecu gedetailleerde begrooting vau kosten. 
Dc meubelen kunnen in verband gebracht worden met — ot' 

declB bestaan in de vasto betimmering der woning, als kasten, 
bedstede enz, in welk geval teekeningen daarvan gevraagd wor
den op gelijke schaal, als voor de losse meubelen is bepaald. 

l i t den aard der zaak moet het meubilair zjjn: soliede. goed
koop, eenvoudig, doch vau goede verhoudingen en degelijke 
samenstelling. 

Voor liet beste, voldoendo antwoord wordt een prijs vnn ƒ50.— 
uitgeloofd, terwijl aan het daarop in wnarde volgende een premie 
van /10.— zal worden toegekend. 

Wanneer geen der ingezonden ontwerpen ton volle dor be-
kroning waardig gekeurd wordt, beeft de Afdeeling het recht, 
op voorstel van de Jury of geen prijzen toe te kennen of deze 
te verdoelen onder dc inzenders van de best gekeurde ontwerpen. 

Dc antwoorden, waarvoor dc prijs of een premie wordt toege-
kcud. worden, zouder eenige beperking, het eigendom van de 
Aidceling, wanneer de betreffende inzenders de toegekende gelden 
aanvaarden. 

Dc Jurv bestaat uit dc heeren: J . Wolbers, architect, P . van 
Thiel, meubelfabrikant, J . Baron, leeraar aan de Ambachtsschool, 
I I . Scholten on A. J . Scherpenhuizon, werklieden, allen te Haarlem. 

De ingezonden antwoorden moeten voorzien zijn van oen motto. 
Voorts moet bij elke inzending gevoegd zijn een gesloten en 

verzegeld naambriefje, waarop aan dc buitenzijde het motto en 
eeu correspondentie-adres zjjn aangegeven. 

De stukken moeten uiterlijk 1 November 1K97 vrachtvrij inge
zonden zijn bij den Secretaris der Afdeeling, deu beer J . W . G . 
Droste, architect. Klein Heiligland 24, tc Haarlem. 

Zoolang de stukken onder berusting van de Afdeeling zijn, 
zullen zij ter barer kosten tegen brandschade verzekerd zijn, 
elk voor een bedrug van / 50. 

Do Afdeeling heeft het recht de ingezonden antwoorden publiek 
tentoon to stellen. 

Nu afloop vuu deze tentoonstelling moeten do inzendingen, die 
niet aan de Aidceling in eigendom zijn overgegaan, afgehaald 
worden binnen veertien dagen, nadat aankondiging daarvnn in 
dc dag- en weck hinden zal zijn geschied. 

N a m e n s de A f d e e l i n g : 
J . v.vs DEN' B A X , Voorzitter. 
J . W . G . D ROSTE, Secretarit. 

1/a, u tem Maart 1897 

V O O R U I T ! |NlJMEGEN 

Do Vereeniging „ N j j m e g e n V o o r u i t ! " schrijft een prijs
vraag uit voor het ontwerp van oen 

R E C L A M E - B I L J E T 

volgens onderstaand programma. 
1. Alle kunstenaars in Nederland geboren of metterwoon geves

tigd, kunnen aan den wedstrijd deelnomen. 
2. Do breedte van het biljet moet minstens 60 en mag ton 

hoogste SO centimeters bedragen. 
De hoogte is beperkt tusschen de grenzen van 90 en 120 

centimeters. 
3. Hot biljet moot duidelijk leesbaar de woorden bevatten: 

Ni jmegen V o o r u i t , / 'ereeniging tot bevordering van het vreem
delingenverkeer, eu zal dienen om de aandacht op Nijmegen te 
vestigen. 

l . Do ontwerper is vrij in do wijze van behandeling der teekening. 
Bij "olijke kunstwaarde zal miiikostbaarheid van reproductie 

bij do beoordeeliug de voorkeur hebben. 
.">. Voor de twee besto ontwerpen, die tevens uan de gestelde 

eischen voldoen, worden, — ter beoordeeliug door ondergetee
kenden. die de Jury vormen, - uitgeloofd do volgende prijzon: 

Eon eerste prijs groot tweehonderd vijftig gulden (/"250.> 
Ken tweede prijs groot honderd guldeu (,100.) 
(I. De ontwerpen moeten vóór of op den 1 Juni 1897, onder 

bijvoeging van een correspondentie-adres, vrachtvrij zijn inge
zonden uau deu heer 1'. C. W . Noorduijn, Secretaris der Ver
eeniging „Ni jmegen V oor ui t" , Van der Brugghenstrnat te 
Nijinegeii, door wien het programma op aanvrage aan belang
stellenden zal worden toegezonden. 

7. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met oen motto cn vergezeld 
gaan van een verzegelden naambriof, waarop van buiton hot 
motto is herhaald en van binnen naam en woonplaats van den 
vervaardiger moeten ziju vermeld. (*) 

8. Alle ontworpen worden publick in Nijmegen tentoongesteld, 

(*) Ter gemakkelijke vermelding in dc dagbladen enz. wordt 
dringend verzocht hot motto vooral tot één enkel woord te be
perken cn geen liguron enz. als merktcckcus te bezigen. 
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nadat de Jurv haar uitspraak aan het Bestuur der Vereeniging 
-Nijmegen V o o r u i t " Deeft bekend gemaakt. 

De JutyLeden t 

J. R. UK KRCI.IM-. 
A. LE OOMTE. 
J . .1. WEVE. 

Bepalingen betrelTcnde de uitvoering; van het 
ftnclaiur-blljet. 

a. Het Bestuur der Vereeniging „Ni jmegen V o o r u i t " be
houdt zich bet recht voor om voor uitvoering een ander ontwerp 
tc kiezen dan hetwelk door de Jury met een prijs in bekroond. 

h. Aan don vervaardiger van bet door het Bestuur voor uit
voering bestemde ontwerp zal een bedrag van honderd gulden 
worden uitgekeerd, tenzij dit ontwerp door de Jury mocht zijn 
bekroond, in wolk geval boven hot bedrag vun den toerekenden 
prijh, aan den vervaardiger vijftig galden zal worden toegekend. 

c. Hot ter uitvoering gekozen ontwerp bljjft bet eigendom der 
vereeniging „Ni jmegen V o o r u i t " . 

De overige ontwerpen worden aan de opgegeven correspondentie
adressen teruggezonden. 

Het Bestuur der Vereeniging „Nijmegen Vooruit**, 
J . DE KÜNINI; . Voorzitter. 
F. C. W, Xnuiini I.IN , Secretaris, 

Nijmegen, 31 Maart 1S97. 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E V A N D E M A A T S U I \ V V \ \ 
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 . 

Ontwerp voor de verlaging en t/r vernieuwing van tit-
Wagenbrug te *s-Gravett/taget 

De nieuwe brug wordt gedacht in Bteen ot' ijzer te zijn uitge
voerd ol' in cene combinatie van beiden. 

De doorvaartwijdte moet bedragen 5 meter. 
De hoogte van onderkant hrugligger boven de waterlijn moet 

bedragen 1,90 meter. 
De breedte vau zijvlak cn trottoir wordt aan het oordeel van 

den ontwerper overgelaten. 
Kr wordt verlangd: 
1°. Kene situntieteekening van den nieuwen toestand der brug 

en omgeving, waarop tevens is aangegeven de bestaande toestand 
vnn beiden. Schaal 1: 1000. 

2". De noodige langs- en dwarsprofielen van de opritten en aan
grenzende straten of pleinen. Schaal 1 : 200. 

3° Een lengteaanzioht van de brug. Schaal 1 :50. 
4". Ken ol' meer details van den bovenbouw der brug. waaruit 

de constructie duidelijk blijkt. Schaal 1 :10. 
De behandeling der tcekeningen wordt vrijgelaten. 
Voor de ter bekroning waardig gekeurde (Uitwerpen wordt 

uitgeloofd als: 
1' Prijs: het getuigschrift der Afdeeling en f40.— en als 
2 Prys: genoemd netuigwchritt en f 10.—. 
Situatickaartcn van de bestaande brug met omliggend terrein, 

waarop zijn aangegeven de perceelen, benevens dc verschillende 
hoogtepunten, zijn bij den le Secretaris beschikbaar en zullen op 
franco aanvrage door hem aan de mededingers worden toege
zonden. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 
Art. 1. De mededinging' aan deze prijsvraag is opengesteld voor 

alle Nederlandsche bouwkundigen. 
Art. 2. Alle uitwerpen moeten vóór of op 15 September 18!'7 

vrachtvrij worden ingezonden aan den Ie Secretaris. (88 Atjeh-
straat. 's-Gravenhage). 

Art. 3. Het schrift op de tcekeningen en de daarbij te voegen 
toelichting mag niet dat van den ontwerper zijn. 

Art. 4. Alle ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto, 
dat herhaald is op ccn bij te voegen verzegelden brief bevattende 
den imam cn de woonplaats van den vervaardiger. Botten Op den 
briei moet ccn kenbaar teeken tot terugvordering gesteld zijnen 
tevens ecu eorrespondeut'ie-adres gevoegd om zoo noodig indirect 
met den inzender in briefwisseling te kunnen treden. 

Art. 5. Dc Jurv van beoordeeling zal bestaan uit cene Commissie 
van 3 leden, zijnde de bh. J . J . v. Nieukerken, architect, G. 
Broawer, Jr . architect-ingenieur en J . van Meurn, Ingenieur, 
allen alhier. 

Art. 6, Alle ontwerpen bljjven bet eigendom der vervaardigers. 
De bekroonde en ook andere daarvoor geschikte ontwerpen worden 
door de Afdeeling aau de Maatschappij ter uitgave aangeboden, 
•zonder dat daarvoor eenige vergoeding aan de vervaardigers wordt 
gegeven. De niet bekroonde ontwerpen worden aan de corres
pondentie-adressen teruggezonden. 

'S-GRAVENHAGE. 
April 1897. 

Het Bestuur der Afdeeling raven/tag 

D. E. C. KNUTTEL, Voorzitter* 
vtaris. V. J . BHEMVJ i; II/., le Set 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T . 

AFDKEUNG ARNHEM. 

Vergadering vnn Woensdag 31 Maart 18!)7. 
Door den Voorzitter wordt medegedeeld dat de leerling, die 

voor rekening van do Afdeeling de ambachtsschool bezoekt, deu 
len prijs heeft gekregen ia de schilderklasse. De Secretaris leent 
het jaarverslag, dat onder dankzegging wordt aangenomen. 

Voor de dezen zomer te houden excursie wordt door het be
stuur voorgesteld ccn bezoek nan Veere en Middelburg gedurondo 
2 dagen, en het lid Ëvckink opgedragen voor de volgende ver
gadering dc noodige gegeven» te verzamelen. 

Daarna wordt bot woord gegeven aan het lid Crollacr, die eono 
causerie hield over: kunstmatig portlandcoment. 

Spreker begint met de mededeeling dat de cementen, die 
gebruikt worden, behooren tot de zoogenaamde „ciment portland 
artiticiel1'. Dc grondstoffen dier cemonten bestaan uit eenvoudige 
producten: krijt of kalkstocn en kalkhoudcnde klei. De Hamen-
stelling, hoeveelheid en bewerking dier grondstoffen, bepalen de 
waarde van hot cement. 

Spreker zal zich onthouden van het noemen van soorten cement, 
ilaur ieder na deze mededeelingen zich dc soort kan kiezen, die 
voor het doel het meest geschikt is. De voorschriften van de 
A. V. van 189"», in Ji 353 vervat, komen overeen met de Duitscho 
normen. Wat daarin voorgeschreven wordt, is vun dien aard dat 
elk prulcomcnt daaraan kan voldoen cn die voorschriften hebben 
dan ook weinig waarde. De practijk moet rekening houden met 
de fabrikage van het cement, afhankelijk vau dc voorwaarden, 
die men aan het cement voor een bepaald doel moet stellen. 
Cementen, die tusschen 2 — 12 uur verstceucn, zijn volgens dc 
Duitsche normen allen niet-suclbindendc soorten. Voor het uit
voeren van groote gewelven of betonwerken kan dit van ont-
zettcuden invloed zyn op dc stabiliteit van het werk, daar men 
hier op cou gelijkmatige versteening moet kunnen rekenen om 
voor schouren gevrijwaard te zyn. lu het bestek voor de werken 
aan dc spoorwegbrug tc Westervoort heeft men afgeweken van 
>! 853 en de voorwaarden vastgesteld, na bet bezoekon der ver
schillende fabrieken cn gehouden bespreking met de ingenieurs 
dier inrichtingen. 

Hierin is bepaald, dat de levering rechtstreeks uit de fabriek 
moet geschieden, welke ter keuze is vaa de directie. De aan
nemer zorgt dut een beambte van de directie op die fabriek toe
gang beeft, die daar de proeven keurt cn onder verzegeling het 
cement doet afzenden naar het werk, waar hot opgeslagen 
wordt en aan een herkeuring kan onderworpen worden, want dc 
vele trucs, met cemontleveringon toegepast, waarborgen niet dat 
het cement, van de fabriek afgezonden, ook werkelyk liet daar ge
fabriceerde is. Op dit gebied valt werkelijk zonder deugdelijk 
onderzoek niet op bet materiaal te vertrouwen. 

Er host aan namelijk voor die bereiding drie processen. De natte. 
de balienatte en de droge bereiding. De Datte bereiding alleen 
levert een volkomen gelijkmatig product door zorgvuldige menging 
der grondstoffen. De beide producten, krijt of kalk, en de zwart
achtige leem worden eerst chemisch onderzocht cn de hoeveelheid 
der menging vastgesteld. Door brekers worden de kalkstecncn fijn 
gemaakt in kleine stukken en daarna in molens gebracht onder 
toevoeging van warm water en leem De koldermolen maukt 
hiervan een melkmassa, die door goten loopt in een tweeden molen 
met horizontale molenstccnen om tot fijnheid tc worden gemalen. 
Daarna komt het melkslih in bezinking-bassins, waaruit het over
tollige water wegvloeit en een kleiachtig deeg achterblijft. Iu 
België gebruikt men in plaats van kalksteen krijt, en wordt de 
dunne massa op groote heidevelden uitgegoten, waar het water 
in den bodem bezinkt en de slib achterblijft, die dan in de 
lucht tot kluiten droogt. In den winter gebruikt men echter ook 
daar bassins. 

Dit slib of die stukken gaan op wagentjes naar een lokaal, 
waar het materiaal door een schroef van Archimedes opgevoerd 
wordt naar den perstuolen, waaruit dc massa als ecu lange darm 
te voorschijn komt en door koperdraden wordt gesneden in stuk
ken ; deze worden up planken gestapeld en in wagentjes over 
rails gereden naar een oven. welke bestaat uit verschillende com
partimenten , iu een cirkelvorm gelegen, waarin het vuur steeds 
van vak tot vak brandend gehouden wordt en de heets lucht in 
eeu om den oven gelegen gang in de compartimenten circuleert. 
Boven elk compartiment is een opening, met een jjieten deksel 
gesloten, waarin fijne kolen on steenen worden gegooid naarmate 
de hoepen door het branden iu elkaar zakken. Van ouderen wor
den de sintels na afloop vun dit proces met pikhouweclcn uitge
hakt en dan is het cement gereed. Naarmate de gloed heviger is, 
wordt de meerdere of mindere gaarheid van de stol' bepaald; de 
sintels worden tusschen horizontale molensteenen met ribben 
gemalen, en verdere zifting is onnoodig. Het cement is tot ver
pakken gereed en kan direct verwerkt worden. 

By de nalf-natto bereiding wordt de leem alleen geslibt. dc 
kalksteen echter niet en wint men op de productie dit proces 
uit. Dit slib wordt met de stukken kalksteen tot een brei ge
mengd, en hiervan maakt men do bovengenoemde steenen. De 
menging is dus niet zoo volkomen. 

De steenen worden in ovens gedroogd en daarna gebrand in 
ovens met 2 compartimenten hoven elkaar. Zij worden in de 
bovensti' gegooid en vallen door het gloeien uit elkaar in het 
ondersto deel van den oven, worden daarna van onderen uitge-

l l y 

huald cn in kogelmoleus (bestaande uit een cylinder met ijzeren 
kogels) gemalen. 

Do cylinder bevat kleine openingen en door de omwenteling 
wordt het poeder daaruit geslingerd, komt op een zeef en vnlt 
iu groote hakken, waarna het gebuild wordt. Dit cement kan 
niet direct verpakt worden, doch moet ia loodsen opgeslagen 
worden, want do verspreide meening dat cement, aau de 
lucht blootgesteld, bederft, is niet juist. Door het minder 
zorgzame van de samenstelling is dit cement niet zoo snel 
bindend als dat, volgens de eerste bereiding gemaakt, en moet 
dit door 't liggen verkregen worden. 

De derde bereiding (de droge) is die uit kalksteen en hoog-
ovcnslakken. Het syndicaat van ceinenttabrikantcn laat deze 
bereiding toe. De prijzen vun het cement worden door liet syn
dicaat vastgesteld voor Duitschland en ook voor België, voor 
zoover het cement daar verwerkt wordt; over do grenzen mag 
het materiaal wel goedkooper geleverd worden on van daar dc 
bedriegerijen die gepleegd worden, ln do buurten der hoogovens 
treft men dan ook veelal cementfabrieken aan. De slakken worden 
in groote kubussen aangevoerd eu op ijzeren staven aan dc lucht 
blootgesteld, waardoor zij tot poeder ineenvallen, welke poeder-
vorming soms wordt versneld door het opgieten van water. 

Dit wordt dan gemalen eu vermengd met kulkstecupouder. daar
van worden steenen ccmaukt, die iu den oven gebrand worden, 
eu daarna is het cement gereed. De slakken van dit cement 
zien groen. Dit poeder moet ook gezift worden en is na de maliug 
evenmin direct te gebruiken. In deze soorten treft men dc meest 
snelblndende aan, die door bet liggen minder snelbindend moeten 
worden 

Als conclusie deelt spreker mede, dat de dure fabrikage 
de meeste waarborgen levert voor gelijksoortigheid van het 
materiaal, wat bij het verwerken van groote partijen eene strenge 
noodzakelijkheid is. Bij de 2de eu 3de bereiding kunnen die 
waarborgen niet gegeven worden en kunnen zeer verschillen
de resultaten bij dezelfde partij verwacht worden. Alleen de 
chemische proeven geven waarborgen voor goed cement, doch 
de kosten daarvan, b. v. te Cuarlottenhtirg, loopen zoo hoog 1,700 
mark), dat dit bij particuliere werken niet to doen is. Hoe zwaarder 
het cement is, des te beter is meestal do kwaliteit. 

Door toevoeging van soda wordt liet cement snelbindend ge
maakt, ook door bijmenging van gemalen slakken, doch de 
kwaliteit wordt hierdoor uict verhoogd. 

In de volgende vergadering1 zal spr. mededeelingen doen over 
het bereiden van beton en do daarmede verkregen resultaten. 

Na discussie over enkele punten, waarhij het lid Teilegen de 
groote toekomst iu het licht stelde hetwelk hut cement had iu 
verbinding met het ijzer, en waarbij hij de proeven mededeelde, 
genomen met drie gewelven van 23 M spanning, ti M. pijl en 
2 M. breedte, respectievelijk gemaakt van metselwerk, harde zand
steen en Monier-comcutyzer, waarbij gebleken was dut deze 
bij belastingen respect, van 2800 kilo, 3800 kilo eu 0300 kilo 
braken, en zoodoende do preferentie van het cementijzer gebleken 
was, werd aau den spreker de dank der Vergadering gebracht 
voor de interessante mededeelingen, welke opgehelderd waren 
door een collectie monsters van het fabrikaat, van hot ontstaan at'. 

Het lid Van deu Berg gaf hierna nog een kunstbeschouwing 
van het interessante werk: ,,A'. A'. Kunsthistorisehen Hof museums, 
Wien.* 

TECHNISCHE V A K V E R E E N I G I N G . 
AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadeting van 3 April 18'.)7. 
Na opening van do vergadering en goedkeuring der notulen 

werd ecu lid na stemming aangenomen. 

De vragen ter vorige vergadering ingekomen, werden aan de 
orde gesteld. De eerste: «Wat is afgetapt Amerikaansch grenen
hout? Hoe geschiedt het aftappon en waartoe wordt het afge
tapt ?" werd door vele leden beantwoord, waarna men tot de 
conclusie kwam, dat het aftappen voornamelijk geschiedt voor 
bet verkrijgen van terpentijn en dat het afgetapte hout voor 
binnenhetimmeringen veel gebruikt wordt, om reden dan het 
mecrcndecl van de vetdeelen eruit verwijderd zijn en het daardoor 
beter geschikt is om geverfd te worden. Ten aanzien van de 
tweede vraag: „Wat zijn de beste verhoudingen voor water- of 
hydraulische kalk, werd naar de A. V. van den heer Van der 
Kloes verwezen. Dc derde vraag beoogde hot instellen van een 
onderzoek omtrent het examen tot verkrijging van een diploma 
voor water- cn bouwkundig opzichter, en wijl er eenige studio 
gevorderd wordt om haar volledig te beantwoorden, werd eeu 
commissie van drie ledoo benoemd om daaromtrent later verslag 
uit te brengen. Voorts was een schrijven hij het informatiebureau 
ingekomen van twee vacante betrekkingen. 

Niets meer uan de orde zijnde, sloot de Voorzitter de vergadering. 

P E R S O N A L I A . 

— Bij beschikking van don Minister van Waterstaat is de heer 
K. van der Ploeg benoemd tot buitengewoon opzichter by het 
maken der verbreeding van het buitentoelcidingskanaal naar do 
nieuwe schutsluis te IJmuiden. 

Tot adjunct-directeur der gasfabriek te Enschedé is benoemd 
de heer J . II. A. Albrecht, opziebter aan tie gemeentelijke gas
fabriek en waterleiding tc Deventer. 

— De heer J . W. van der Vegt, adj.-ingenieur le kl. bij do 
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, is benoemd 
tot chef van exploitatie vnn de nieuw aan te leggen stoomtram 
van de Rotterdamsehe Tram-maatschappij. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Iu de maand Juli a. s. zal het examen worden afgenomen 

voor sollicitanten naar de betrekking van adspirant-ingenieur 
voor bet stoomwezen op een jaarwedde van f1200 a f 1600. 
Aangifte vóór 1 Juli e. k. bij den Minister van Waterstaat. 

— E r v a r e n o p z i c h t e r, ged. drie ,jaren, bij den bouw 
van een sluiswerk nabij Waalwijk. Salaris ongeveer /'I00 per 
maand. Adres den ing. van den Waterst irt Jolles te Breda. (Zie 
advert, in dit no.) 

— A d j u n c t - i n s p e c t e u r van den a r b e i d op een trnete-
meut van t' 1500 tot f2500. Sollicitanten, die op 1 Januari o. k. 
bun 30ste levensjaar nog niet zijn ingetreden, kunnen zich vóór 
1 Mei bij gezegeld adres aanmelden bij het Departement van 
Waterstaat, onder overlegging van geboorte-akte en van diploma's 
cn verdere stukken. (Zie Staatscourant no S2). 

— B e k w a a m on de r baas , bij den bouw van 4 heeren
huizen. Adres n°. 127, boekh. J . Waltmun Jr.. Delft. 

— P r a k t '1 s c h ou t w i-k k e 1 d 0 p z i c h t e r bij een in 
aanbouw zijnd heerenbuis te Breda. Adres deu heer J. M. 
Marijnen, architect te Breda. (Zie adie/t. in dit no.) 

— O p z i c h t e r te A m s t e r d a m . Adres. 110. 101 Bureau 
dezes. (Zie advert, in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor 3 maanden, niet be
neden de 25 jaar. Salaris MJ5 per maand. Adres, met opgave waar 
werkzaam geweest, onder lett. E, Adv. bur. J . B. Kcyndorp, 
Martelaarsgracht 16 Amsterdam. 

GEVRAAGD Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
voor de jaren 1897—1899 bij den 
bouw van een N l u i n w e r k nabij 
W A A L W I J K 

een 
goed bekend met Metselwerk en IJzrr-
coribtructhBelooning omstreek* / I O O 
per maand, of naar bekwaamheid. 
Aanbiedingen worden spoedig inge
wacht bij den Ingenieur van den Wa-
teritaat J O L L E S te BRKDA. 

OPZICHTER 
GEVRAAGD te tumtettltiiu Met 
opgave van u i tgevoerde w e r k e n 
en verlangd Salaris zich te adresseeren 
onder No. 101, aan het Bureau van 
dit Blad. 

Kantoor: ISO • »•• Kuyterkade, A H S T K K D A H . L'iliuaul: .10 Hokin. 
Hoofdagent voor Nederland, liolgië en Koloniën van SHANKS .v. Co, te ISarrlioad. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaatinrichtingen* — 

Shanks Closets /.(ju nog niet ovortrott'eu. — Porseleinen Badkuipen, IJieren Badhuipen.— 
Closets, Wasehlafols, Urinoirs eüz. — V K K W A K M I Xti 'en V K \ T 1 I . A T I E . 

Ijelast zich mot de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeer coneurreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wcdervorkoopor» genieten hot gehruikolijko rabat. 

1 loofdagent van It. \V A V (• ' H U I & Co l,td. l.ond.u. L I F T E N . 

PRIJSVRAAG. 
„Meubilair eeaer A r b e i d e r s w o n i n g " , 

uitgeschreven door de Afdeeling,,Z/aar-
lem en Omstreken" der Maatsch. tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

Het Programma ie, op franco aan
vrage, g r a t i g verkrijgbaar bij den 
Secretaris der Afdeeling, den Heer 

. J . W. G. DROSTE, Architect, Klein-
I Heiligland 24, Haarlem. 

Bij een in aanbouw zijnd heerenhuis 
te lireda wordt gevraagd om d irec t 
in dienst te treden een p r a c t i s c h 
o n t w i k k e l d O P Z I C H T E R , met 
kennis van detailleeren. 

Reflecteerenden adresseeren zich aan 
den heer J . M. MARIJNEN, Architect 
te Breda, met bijvoeging van getuig
schriften enz. 
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P H O O J V 8 , 
Uitstekend werkende T E L E P I I O O N S voor Fabrieken en huiselijk gebruik, lieter dan spreekbuizen en 

gemakkelijker aan te brengen. — Te verkrijgen en in werking te zien bij 

J. A. H . BEKKING, Fabriek van Electr ische Schellen en Bl iksemafle iders , 
JBoerenvisclimarlit 9 , b/d. Groote Kerk, R O T T E R D A M . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING op 
niftïag 27 April 
#809, dea namiddags ten 

2 ure (lokale tijd), aan het BUREAU 
van den SECTIE-INGENIEUR der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in het Stationsgebouw te 
Groningen, van: 

BESTEK K. 
H e t v e r r i c h t e n v a n eenige 

o n d e r h o u d s w e r k e n a a n 
gehouwen, k u n s t w e r k e n 
enz. der l i j n e n l l a r l i i i -
g f II X i e u w e S c h a n s 
c n 4 . r o n i u g e n — D e l f -
/ . i j l , i n negen perceelen. 

De BESTEDING geschiedt volgens 
§ 115 van het bestek. 

Het BESTEK ligt van den Oden 
April 1897 ter lezing aan het Burean 
van den Heer Sectie-Ingenieur II. J . 
V A N HOORN te Groningen en is op 
aanvraag aan genoemd burean te be
komen tegen betaling van /1 .40 . 

INLICHTINGEN worden gegeven 
als in bet bestek vermeld. 

GRONINGEN-, den 6deo April 1897. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegel. 

AANBESTEDING op 
/titmeleiff 27 Aftril 

des namiddags ten 
2 nre (lokale tijd), aan het BUREAU 
van den SECTIE-INGENIEUR der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in het Stationsgebouw te 
Groningen, van: 

BESTEK I. 
H e t u i t v o e r e n v a n Verfwer-

k e n met 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 j n e n 
H a r l i n g e n — N i e u w e 
S c h a n s , 4 > r o n i n g e n 
It e l fx i j l en S a i m e i i l 
lt<> o « i e M I ' li o o i . i n negen 
percee len . 

De BESTEDING geschiedt volgens 
Sj 20 van het bestek. 

Het BKSTEK ligt van den ilden 
April 1897 ter lezing aan het Bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur II. J . 
V A N HOO.iN te Groningen en is op 
aanvraag aan genoemd bureau te be
komen tegen betaling van /' O.SO. 

INLICHTINGEN worden gegeven 
als in bestek vermeld. 

ORONINÜKH, tien 6den April 1897. 

Gemeente Schiedam. 

Op lioitilfe-ileif/ IS tieril ei.«.. 
zal «looi- BURGEMEESTER E N W E T 
HOUDERS van Schiedam openbaar 
worden aanbesteed, volgens bestek 
no. 40: 

D e v e r b o n w i n g v a n het voor
m a l i g P o s t k a n t o o r a a n 
de L a n g e Xienu . s t raa l tol 
<• i m ii a s i it m . 

Bestek en Teekeningen zijn tegen 
betaling van /"0.7.> aan het Kantoor 
der Gemeentewerken verkrijgbaar. 

liet Gebouw is ter bezichtiging 8, 9 
en 10 April, 's morgens 10—12 uur. 

Aanwijzing geschiedt Maandag 12 
April, 's voornmldags 10 uur. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd: 

V E R S T E E G . 
De Secretaris: 

VERNÈDE. 

PRIJSVRAAG. 
De \ ereeniging „Nijmegen Vooruit"' 

schrijd een PRIJSVRAAG uit voor 
het ontwerp van een 

R E t I . A ' l i : H l I J I I . 
le Prijs 850 gulden; 2e Prijs ÏOO 

gnldcn. PROGRAMMA wordt op aan
vrage toegezonden ,loor den Secretaris 
F. C. W. NOOKDrjIJN, Nijmegen. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
« E R R . V A N M A L S E N , 

atoomtimmerrabriek. — I I C H H A A S . 

Maatschappij 

D e 

tegen 

NEDERLANDEN 
schade 

van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Herltttleitt, 

hoek 1'rinsestraat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 50 — BREDA. 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

I , \ « . K P R E X I Ë N . 

S T O O M T I M M E R -

HOUT WOL-FABRIEK 
DIJKERMAN <t BDIJZERD, Breda. 

SPECIALITEIT in verp laatsbare 
H o u t e n woonhu izen , Irirectie-
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 . 

pui -SPIEGELGLAS' 
HE NR HUINCK i A L E X . 1 M HO F E 

R O T T E R D A M . ' 

L. van der Hoorn, 
DONKERSTRAAT 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 -
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
RATEN enz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
grat is . 

BEGKER&BUDDIMGH. 
_A.rnliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
BN 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 B S , eas. 

t . e ë m i i i l l e e r i l e 

Feil scli til en. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerij der Naainlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

2 3 s t e J A A R G A N G N° . Ï6. Z A T E R D A G , 17 April 1897. 

R E U A C T K I it: V. \V. VAN (JKXI)T J ( i / . Adres vuur Redactie en Administratie: Bureau van De Oj>merker> Van Bylandtstraat 116, "s-Gravenhage. 
Advertentiün van I tot 6 regels ƒ1 ,30 , het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor elke regel meer/0.20. (Iroote letters worden berekend naar 
plaatsruimte Afzonderlijke n»immers met plaat fo.2$, /.onder plaat / 0.15. 

Abonnementsprijs per jaar voor liet binnenland f$.—, voor Iïelgië, 
bij vooruitbetaling / 6.50, voor de overige landen der Postunie, met 
inbegrij) van Nederlandsch-Indië en Transvaal, bij vooruitlietaling / 7-50, 

D E H O U W K U N S T IN D E V E R E E N I G D E 
S T A T E N V A N N O O R D - A M E R I K A , (*) 

door A . VV. W E I S S M A N . 

(Vetvolg en slot van bladz. 115.) 
Tot dc wonderen van Chicago, waarop ieder Ame

rikaan trotsch is, behoort het Auditorium building. 
Ik zal geen beschrijving geven van dit gebouw, dat 
hotel, concertzaal, schouwburg en nog veel meer in 
zich bevat. Om niet te uitgebreid te worden , zal ik 
mij ertoe bepalen, enkele mededeelingen omtrent de 
gevels te doen. 

Op het eerste gezicht schijnt het, alsof de architect 
zijn inspiratie gehaald heeft bij het Palazzo Pitti te 
Elorence. Tot dien Florentijnschen indruk draagt vooral 
bij het rustiekwerk, dat de drie onderste verdiepingen 
als het ware tot een reusachtig basement voor het 
geheel maakt. Maar de eigenaardigheden van den 
Richardson-stijl verloochenen zich toch niet. Dit springt 
reeds aanstonds in het oog bij de ingangen, die 
uit halfcirkelbogen bestaan, waaraan bijna geen recht
stand voorkomt. Deze bogen zijn in Amerika zeer 
populair ; hun vorm wijkt af van wat wij in Europa 
gewend zijn. Het is echter niet te ontkennen dat 
zij wel den indruk van soliede monumentaliteit geven. 
Niet minder karakteristiek is de loggia, welke zich 
boven de bogen bevindt. Vier consoles van een me
ter breed , doodeenvoudig geprofileerd , dragen haar. 
De zuilen, op deze consoles rustend, hebben niets dan 
een vierkante plaat tot kapiteel. Alle overgangsvormen 
ontbreken. Men ziet, dit alles is uiterst primitief. Maar 
bij deze gebouwen zouden kleine vormen niet passen, 
en daarom was het zeker goed gedacht alleen door 
de massa's indruk te willen maken. De architectuur 

(*) Lezing, gebonden op Vrijdag 19 Maan jl. voor ileAfd. 'sGra 
Venhage der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 

van het bovendeel der gevels schijnt mij minder ge
lukkig. Vier verdiepingen zijn saamgevat in rondboog-
arcades , waarboven nog drie anderen , min of meer 
als een attiek opgevat, zich verheffen. De kroonlijst 
is van al te weinig beteekenis, en dit geeft aan het 
gebouw iets stomps, iets al te rechtlijnigs, waartoe 
vooral het ontbreken van cordonlijsten ook bijdraagt. 

Op eenigen afstand van dit gebouw is een annexe 
opgericht, die geheel als hotel dient. Het gevelsysteem 
is in hoofdzaak gelijk aan dat van het auditorium zelf. 
Wanneer het effect hier echter anders is, dan wordt 
dit veroorzaakt deels door de geringere breedte-afme
tingen , deels door de erkers, die, boven het basement 
beginnend, de volle hoogte van al de gevel traveeën 
innemen. Deze ,,bay-window" zooals de Amerikanen 
ze noemen, gelden thans als iets onmisbaars voor 
een modern hotel. Voor het architectonisch effect zijn 
zij echter al heel ongunstig. Men kan dit ook aan 
het hotel Metropole en het Great Northern-hotel zien. 
Die erkers over een hoogte van veertien verdiepingen, 
allen precies hetzelfde, allen met schuiframen van 
gelijke afmetingen, allen zonder het minste lijstwerk 
of versiering, maken een zeer vervelenden indruk. 
Maar zij geven den logeergasten een fraai uitzicht en 
voor deze zuiver practische overweging moeten alle 
andere van esthetischen aard zwichten. 

De bay-window-manie is ook reeds overgeslagen 
tot de kantoorgebouwen; bewijzen daarvoor zijn het 
Ashland building met zeventien en het Tacoma buil
ding niet twaalf verdiepingen, 

Erkers spelen ook een groote rol aan het gebouw, 
dat als the Masonic Temple bekend staat en dat niet 
minder kolossaal is dan het Auditorium. Hier is het de 
hoogte, die verbazing wekt; er zijn toch niet minder 
dan negentien verdiepingen en daarboven komt dan, 
wat bij andere gebouwen ontbreekt, een hoog dak. Het 
geheel is dan ook hooger dan de meeste Europeesche 
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torens. De erkers kunnen het gebouw niet redden van 
het verwijt, dat het wanhopig eentonig is. De pui, met 
haar rustiek werk, hoe verdienstelijk op zichzelf ook, 
schijnt voor de zeventien verdiepingen, die zich daarop 
stapelen, veel te nietig. Alle ramen zijn gelijk en 
gelijkvormig, terwijl alle lijstwerk zorgvuldig is ver
meden. 

Van minder groote afmetingen, doch uit een artistiek 
oogpunt meer geslaagd , is the Woman's temple, die 
slechts elf verdiepingen telt. Wat dit gebouw van die, 
welke ik tot dusverre besprak, onderscheidt, is, dat in 
den langsten gevel een zeer aanzienlijke terugsprong 
is gemaakt, waardoor wel een deel van het bouw
terrein is opgeofferd, doch ook een veel schilderach
tiger eflect is bereikt dan bij de tot dusver genoemde 
gebouwen, die allen volkomen prismatisch zijn. Ook 
hier is een hoog dak aanwezig, met kleine en groote 
dakvensters bezet, terwijl ook de erkers, op de hoeken 
als ronde torens uitstekend, hunne afzonderlijke be
kappingen hebben. Was bij de vroeger'besproken ge
bouwen van beeldhouwwerk geen gebruik gemaakt, hier 
loopt boven de vensters der negende verdieping eene 
fries, die met ornement, aan het primitief Romaan
sche herinnerend, versierd is. Ik zal straks gelegen
heid hebben over het karakter van dit Amerikaansch 
ornement meer in bijzonderheden te treden. 

Ken ander zeer geslaagd bouwwerk van Chicago 
is zeker Fields building. De eentonigheid, die spoedig 
zoo hinderlijk wordt, is hier vermeden, doordat de 
vensters telkens gevarieerd werden en de verdiepin
gen groepsgewijze zijn samengeschikt. 

Zelfs te Chicago behooren de hooge gebouwen nog 
tot de uitzonderingen. Maar ook die, welke door 
hunne afmetingen meer aan de Europeesche herinne
ren , hebben toch een sterk sprekend Amerikaansch 
karakter. In het bijzonder heb ik hier het oog op 
de woonhuizen in de luxe-wijken, die misschien de 
interessantste uitingen zijn van de hedendaagsche 
bouwkunst der Vereenigde Staten. 

Als kenmerken van deze Amerikaansche wijze van 
opvatting mogen de volgende genoemd worden. Alles 
wordt van binnen naar buiten gebouwd, dat is te 
zeggen, de eigenaardigheden van de planverdeeling 
geven de gevels aan, zoodat op symmetrie, regelmaat 
en assen volstrekt niet gelet wordt. Waar een raam 
noodig is, wordt een raam gemaakt, ook al valt het 
niet samen met een reeds aanwezige as. De stelling 
der Amerikanen is niet Viollet-le-Duc's: „iedere vorm, 
die met de constructie strijdt, moet verworpen worden"; 
hun leus luidt, dat al wat practische bruikbaarheid 
van een gebouw zou kunnen schaden, verwerpelijk 
is. Vandaar, dat zij vóór alles zorgen, dat aan de 
eischen der practijk bij de inwendige inrichting der 
gebouwen voldaan wordt. Hierbij wordt natuurlijk op 
speciaal Amerikaansche eischen gelet. 

De kunstnijverheid staat in de Vereenigde Staten 
zeer nauw in verband met de architectuur. Evenals 
deze zorgt zij eerst voor practische bruikbaarheid en 
pas daarna voor de versiering. De schoonheid .schuilt 
in de doelmatigheid; dat op deze wijze langzamer
hand een bepaalde stijl is ontstaan, kan niemand ver
wonderen. 

De meubelmakers vinden in Amerika een zeer ruim 
veld voor hun werkzaamheid, daar niet slechts meu
belen in den eigenlijken zin, doch ook deuren, lambri-
zeeringen en geheele huisbetimmeringen van hen ge
vraagd worden. De groote rijkdom aan voortreffelijke 
houtsoorten , die de Vereenigde Staten bezitten, komt 
hierbij uitmuntend te stade. Kasten, als losse meu
belen, zijn in Amer.ka niet gebruikelijk; ieder huis 

heeft een groot aantal vaste kasten, die steeds daar 
aanwezig zijn, waar de bewoner er het meeste gemak 
van kan hebben. Lambrizeeringen zijn algemeen. In de 
hall zijn zij veel van marmer, overigens van mahonie
hout of van een andere kostbare houtsoort, althans in 
de voornaamste vertrekken. De muurbekleeding van 
de hall bestaat vaak uit glasmozaïek. 

In de kamers zijn dc wanden boven de lambrizee
ringen in lichte tinten behandeld, hetzij dat schilder
werk dan wel behangselpapier gebezigd is. Eene fries 
sluit de wanden af en geeft een overgang naar het 
plafond, dat in vlak relief en zachte kleuren versierd 
is. Vooral van de schoorsteenen in de kamers wordt 
veel werk gemaakt. Zij zijn altijd haarden, waarin 
wezenlijk gestookt kan worden. Het vuur dus bran
dende, is natuurlijk niet voldoende om de vertrekken 
te verwarmen. Maar men is erop gesteld het te zien. 
De ontbrekende warmte wordt door stoom of warm 
water in pijpgeleidingen verschaft. Het is zeer ge
bruikelijk de haarden van donkerroode baksteen te 
maken, die gevoegd in het gezicht blijft. Een boog 
vormt dan de eigenlijke haardopening. 

Het maken van rustiek bewerkte gevels is thans in 
Amerika vooral voor kleinere bouwwerken zeer ge
bruikelijk. Gij weet, dat dit rustiekwerk voornamelijk 
in de I je-eeuwsche Italiaansche Renaissance een rol 
speelt en toen ontstaan is door de navolging van 
onvoltooide bouwwerken uit den Romeinschen tijd. 
Zooveel mij bekend is, wordt het in Zuid-Frankrijk 
niet aangetroffen, doch het is op de wijze, zooals 
men het in Amerika toepast, zeer goed in overeen
stemming met de Romaansche vormen. 

Deze wijze van behandeling geeft aan de bouw
werken iets krijgshaftigs, dat soms nog versterkt 
wordt door het toepassen van tinnen en torens en an
dere fortificatorische architectuur-motieven. Niet overal 
is dit kasteelachtig karakter op zijn plaats en zoo is 
er vaak een ietwat kluchtig contrast tusschen uiterlijk 
en bestemming. Terwijl b.v. de gebouwen der water
leiding te Chicago een gelukkige toepassing dezer 
versterkings-bouwkunst vertoonen, wat vooral bij den 
zeer geslaagden watertoren in het oog valt, maakt 
het een zonderlingen indruk, ook verscheidene villa's 
van millionnairs met kanteelingen, hoektorens ea 
dergelijken uitgerust te zien. 

Maar dergelijke buitensporigheden komen betrek
kelijk zelden voor; men kan gerust zeggen, dat de 
huizen en villa's in de luxe-kwartieren van Chicago 
dc interessantste uitingen der hedendaagsche bouw
kunst zijn. Zij verschillen niet alleen wat stijl betreft, 
van die te New-York, maar zij wijken ook in andere 
opzichten daarvan af. Ieder huis staat te Chicago 
geheel vrij cn verkrijgt daardoor meer het karakter 
van eene villa. De groote vlakte, waarin Chicago 
ligt, was oorzaak dat men met het terrein niet 
zuinig behoefde te wezen; New-Vork daarentegen, 
op een lang en smal eiland gelegen, moest zoo dicht 
bebouwd worden, dat voor vrijstaande huizen weinig 
gelegenheid te vinden was. 

Een eigenaardigheid van de luxe-kwartieren te 
Chicago is, dat de huizen allen een stoep hebben, 
die meestal met een uitgebouwd portiek in verbinding 
staat. De combinatie dezer beide bouwdeelen heeft 
de architecten tot telkens andere oplossingen geïnspi
reerd. De stoepen zijn veel minder steil dan bij ons 
te lande; zij hebben zooveel aantrede en zoo weinig 
optrede, dat zij meer op de zoogenoemde „rampes", 
zooals men die in de Oude Wereld wel vindt, gelijken. 

Zagen wij, hoe de hooge huizen in het midden 
der stad niets anders zijn dan vierzijdige prisma's, 
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het is alsof de architecten, toen zij in de luxe-kwar
tieren aan het werk togen, revanche hebben willen 
nemen, door geen enkelen rechtlijnigen gevel te 
maken. Overal steken risaliten, erkers, terrassen, 
stoepen, portieken enz. vooruit. Schilderachtigheid is 
het parool, en deze wordt door de zorg, aan een 
comfortabele planverdeeling besteed, uitermate in de 
hand gewerkt. 

De zucht naar vlakheid, thans ook hier-te-lande als 
het hoogste geprezen, is den Amerikanen, ondanks 
hun streven naar schilderachtigheid, toch eigen. Overal 
wordt de bergsteen in rustieken vorm gebezigd, zoo
dat feitelijk alle gevels uit blokken bestaan, die zóó 
uit de groeve zijn aangevoerd en die alleen vierkant 
behakt werden. Op gelijkheid van hoogte der lagen 
wordt niet gelet; met opzet vermijdt men een regel
matig verband, of gelijkkleurigheid van het materiaal. 
De muren krijgen daardoor, ondanks hun vlakheid, 
een zeer artistiek cachet, want het ruwe onregelmatige 
oppervlak geeft tot allerlei pikante schaduweffecten 
aanleiding. 

Met het ornement is men uiterst spaarzaam. Waar 
het gemaakt wordt, is het behandeld in den geest der 
12e eeuw, breed, haast naïef. Deze breedheid van be
handeling is noodig, opdat de vereischte harmonie 
met het rustiekwerk blijft bestaan. 

Overgangen van rond op achtkant, uitkragingen , 
overbouwingen worden gaarne gemaakt; zij geven 
aanleiding tot de meest verschillende oplossingen en 
leggen een schoon getuigenis af voor de vindingrijk
heid van de hedendaagsche Amerikaansche architecten. 
Waar het eenigszins mogelijk is, worden de schoor
steenen , die ook in rustieke blokken zijn gebouwd, 
als sprekende onderdeden der compositie behandeld. 
Hooge leiendaken zijn regel. 

Eenvoudige kracht is het, wat deze gebouwen uit
drukken en waardoor zij op voortreffelijke wijze het 
karakter van het Noord-Amerikaansche volk afspie
gelen. Hier en daar vervallen de bouwmeesters in 
overdrijving; enkele millionairs-woningen zien er van 
buiten te veel als gevangenissen uit, doch dit is een 
uitzondering. Over het algemeen kan gezegd worden, 
dat de eenvoud niet in ruwheid ontaardt. 

Meer naar het westen, in California, waar het kli
maat met dat van Zuid-Europa overeenkomt, heeft 
men sommige elementen van de vroegere bouwwijze 
der Spanjaarden, die daar lang geheerscht hebben, 
overgenomen. Het is in deze streken dat men de 
gepleisterde gevels, de zichtbaar gebleven deur- en 
vensteromlijstingen, de roodc, overstekende pannen
daken vindt. Door de combinatie van deze elementen 
met de reeds genoemde Zuid-Fransche is een eigen
aardige stijl ontstaan, die zeer goed in overeenkomst 
is met het klimaat maar die, in koudere streken 
toegepast, vrijwel belachlijk zou zijn. 

De groote rijkdom aan hout heeft al van ouds 
in Amerika dit materiaal een groote rol in de bouw
kunst doen spelen. De blokhuizen der pioniers zijn 
u allen bekend; ook op de houten gebouwen in klas
sieken stijl, die in de 18e en het begin der 19e 
eeuw werden gesticht, wees ik reeds. 

Zoo kan het ons niet verwonderen dat zich lang
zamerhand in Noord-Amerika een eigenaardige hout
architectuur ontwikkeld heeft, waarbij met de eischen, 
die het materiaal stelt, beter rekening is gehouden 
dan voorheen. Deze hout-architectuur heeft slechts 
weinig overeenkomst met die, welke men in dc Oude 
Wereld, b.v. in den Harz, in Zwitserland, in Noor
wegen of in Rusland vindt. Het karakteristiek aanzien 
der Noord-Amerikaansche gebouwen in hout uitge

voerd , is te danken aan de zoogenoemde „shingles ," 
schaliën van hout, die als leien op daken en tegen 
muren worden gespijkerd. Er bestaan vele fabrieken, 
die deze schaliën vervaardigen en die daarvoor allerlei 
afval van hout, dat anders alleen zou kunnen dienen 
om te stoken, bezigen.'Door het impregneeren met 
bederfwerende stoflen wordt aan dit hout een groote 
duurzaamheid verleend. Om het brandgevaar, dat bij 
houten huizen natuurlijk altijd een bezwaar blijft, 
zooveel mogelijk te keeren, wordt ook aan het im
pregneeren met moeilijk brandbare stoffen veel zorg 
besteed. Het is gebruikelijk aan de schaliën heldere 
kleuren te geven en wel zoo, dat het hout er geheel 
mede doortrokken is, zoodat voor een afslijten der 
kleuren en dus voor overschilderen geen vrees behoeft 
te bestaan. 

Over den Amerikaanschen kerkbouw heb ik reeds 
het een en ander medegedeeld. Mijne opmerkingen 
betroffen echter alleen die kerken, die tot een vroe
gere periode behooren en die zich in hoofdzaak bij 
de traditiën, in de oude wereld bestaande, aansluiten. 
Over het algemeen blijft men tot dusverre bij den 
bouw der Anglicaansche en Roomsch-Katholieke 
kerken aan het bestaande schema vasthouden. De 
bouwmeesters der nieuwe kerken, door andere ge
zindheden opgericht, gaan hun eigen weg. 

Het systeem om van binnen naar buiten te bouwen, 
dat wil zeggen om éérst voor het gemak der k^r-
bezoekers en daarna pas voor het uiterlijk aanzien 
te zorgen, wordt met consequentie toegepast. 

De Noord-Amerikaansche kerkganger, die niet tot 
de Anglicanen of de Roomsch-Katholieken behoort, 
verlangt vóór alles gemakkelijk te kunnen zitten en 
daarbij tevens niet alleen goed te kunnen hooren, doch 
ook goed te kunnen zien. Vandaar dat hettraditionneele 
basilikale systeem, dat bij ons als dat voor kerken alleen 
geschikt wordt beschouwd, den Amerikanen niet vol
doet. Aan reusachtige amphitheaters geeft men de voor
keur ; door stoute ijzerconstructies worden die z óó 
afgedekt, dat geen zuilen noodzakelijk zijn en dus 
ieder kerkbezoeker een geheel vrij gezicht op deu 
spreker heeft. 

Voorbeelden van kerken, in dezen geest ingericht, 
zijn haast overal in de Vereenigde Staten te vinden. 
De gevels zijn dikwijls met groote vrijheid behandeld. 
In hoofdzaak worden de Romaansche vormen gebe
zigd, doch ook het vermengen daarvan met I.aat-
Gothische of Renaissance elementen is niet zeldzaam. 

New-Vork bezit verscheidene goede voorbeelden 
van dezen bouwtrant. Rij de Reformed Dutch Church 
op den hoek van Fourty-eigthstreet is een soort van 
Laat-Romaansch gebruikt, doch op een wijze, die 
rekening houdt met hedendaagsche eischen. In den
zelfden geest is de Presbyteriaansche kerk op den 
hoek van Fifty-fifth-Street. Hier is evenwel, door het 
aanwenden van wat al te veel ornement en het 
toepassen van lichtgekleurde houtsoorten, een al te 
wereldsch effect verkregen, wat evenwel in de nieuwe 
Amerikaansche kerken gaarne nagevolgd werd. 

Interessanter nog dan deze beide gebouwen is de 
Reformed Dutch Church, op den hoek van Twenty-
ninthstreet. Deze kerk is te New-York bekend als de 
„ H o l l a n d Church" bij uitnemendheid. De gemeente-
die haar bezit, is zeker de rijkste, die ergens te 
vinden is, daar de gronden, die haar in de 17eeeuw 
geschonken werden, nu in het hart van New-Vork 
liggen en dus zeer veel rente opbrengen. Het kerk
gebouw is dan ook met groote weelde opgetrokken; 
de Romaansch-Amerikaansche stijl is op zeer effect
volle wijze gebruikt. 

[ 
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Alvorens ik eindig, wensch ik nog een oogenblik 
stil te staan bij de vraag, of en in hoever de 
Amerikaansche bouwtrant van thans in Europa ver
dient bestudeerd en nagevolgd te worden. 

Ik kan mij begrijpen dat, wie voor de eerste maal 
met den tegenwoordigen Noord-Amerikaanschen bouw
trant kennis maakt, daardoor verrukt is. Mij zelf is 
het zoo gegaan, en verscheidene jaren is het mijn 
ideaal geweest, al mocht ik dat ideaal door de om
standigheden niet verwezenlijken, om een gebouw in 
Amerikaanschen stijl te kunnen uitvoeren. After all 
ben ik daar niet rouwig om, want nu ik te Amster
dam zoowel als in Den Haag gebouwen heb zien 
verrijzen, waarbij het Amerikaansche recept is ge
volgd , nu moet ik erkennen dat, ofschoon zij hun 
doel ti'cfatcr les bourgeois volkomen bereiken, toch 
de navolging van den overzeeschen bouwtrant al niet 
beter voldoet dan die van een der in de laatste 
jaren zoo in miscredict geraakte historische stijlen. 

Het is mij duidelijk geworden, dat de Neo-Ame-
rikaansche opvatting alleen in Amerika kan voldoen 
en dat zij, als behoorende bij één bepaald land cn 
volk, zonder hare waarde te verliezen, niet naar 
alle streken der wereld kan worden overgeplant. 

Den oppervlakkigen beschouwer van Richardson's 
werk schijnt het, alsof het gebruiken van de 
Romaansche motieven, gepaard met het weglaten 
van alle lijstwerk en het beperken van het gebeeld
houwd ornement, het karakter der bouwwerken be
paald heeft. 

Doch bij nader inzien blijkt het, dat die Zuid-
Fransche herinneringen slechts iets toevalligs zijn ; het 
is de m e t h o d e der Amerikaansche architecten, waar
aan hun werk in de eerste plaats zijn aantrekkelijk
heid ontleent. 

De hedendaagsche Amerikaansche bouwkunst gaat 
van zeer gezonde beginselen uit. V ó ó r alles zorgt zij, 
dat aan de eischen der practijk bij de inwendige 
distributie der gebouwen voldaan wordt. Zij let daarbij, 
natuurlijk, op speciaal Amerikaansche eischen en daar
door geeft zij ook aan de gevels een zeer uitgesproken 
Amcrikaansch karakter. De beste bouwmeesters, thans 
aan de overzijde van den Oceaan werkzaam, vragen 
niet naar de eischen van een stijl, als wier voor
vechters zij zich opwerpen; zij willen, dat hun ge
bouwen in de eerste plaats doeltreffend zijn en meenen , 
dat de schoonheid dan vanzelf ontstaat. 

Iets dergelijks kan men overal beproeven en, naar 
mijn vaste overtuiging zal dit, mits ernstig onder
nomen, ook ten onzent tot zeer verblijdende resultaten 
kunnen leiden. 

De Amerikaansche votmen, niet het Amerikaansche 
systeem werden hier binnengeloodsd onder vreemde 
vlag, als „impressionistische" bouwkunst. De archi
tecten zetten groote oogen op, toen hen voorgehouden 
werd dat zij, wanneer zij iets artistieks wilden maken, 
alleen hadden te zoeken naar karakteristieke groote 
vlakken, naar begrenzende lijnen. Zij keken niet min
der verbaasd, toen hun betoogd werd dat de totaal
indruk van hunne bouwwerken pakken moest door 
groote lijnen en verhoudingen, dat zij details konden 
weglaten of uiterst spaarzaam moesten aanbrengen. 
Van waar, zoo dachten zij, komt toch dit nieuwe 
licht? Was hun de bouwkunst van het hedendaagsch 
Noord-Amerika bekend geweest, zij hadden met een 
variant op Voltaire gezegd: „ C'est de l'ouest au-
jourd'hid que nous vient la luiuiere." 

Maar als zij die kennis hadden bezeten, dan zou 
het hun ook duidelijk geworden zijn dat, wat men 
hun als het nieuwe licht deed zien, niet het echte was. 

Want het is niet het systeem der Amerikanen om 
hun gevels als de hoofdzaak te beschouwen; om groote 
vlakken of begrenzende lijnen geven zij alleen dan, 
wanneer die toevallig uit de distributie ontstaan. Hun 
systeem, om van binnen naar buiten tc bouwen, is 
lijnrecht tegenovergesteld aan het „impressionistische", 
dat in de eerste plaats aan de gevels denkt. 

Nu de eerste „impressionistische" gebouwen, naar 
wier stichting men zoo benieuwd was, voltooid zijn, 
blijkt het dat zij niets anders zijn dan quasi-Ameri
kaansche scheppingen, doch zonder het logische, het 
uit de maatschappelijke toestanden van zelf voortge-
komene, dat het beste werk te New-York of te Chi
cago zoo karakteristiek doet zijn. Men denkt, ze be
schouwende , aan het oranjeboompje, uit een pit met 
zorg hier-te-lande gekweekt; welk een verschil,tus
schen dit magere sprietje en de boomen van Sicilië, 
in wier donker loof de gouden appels gloeien! 

Groote gebouwen , zooals thans in Amerika worden 
gesticht, zullen wel nooit hier-te-lande verrijzen, niet 
slechts omdat er geen behoefte aan is, maar vooral 
omdat de plaatselijke verordeningen hen wel nimmer 
zullen toelaten. Het hoofdmotief, waarom de Noord-
Annrikanen dus hun Neo-Romaansche vormen ge
bruiken, bestaat niet voor ons. De eischen, die een 
Nederlander aan een woonhuis of villa stelt, zijn al weder 
geheel andere dan die van een Amerikaan. Ook voor 
kleinere gebouwen hebben Amerikanismen dus geen 
waarde. Daarenboven zijn de Vereenigde Staten een 
land, waar bergsteen in tie meest verschillende soorten 
overvloedig gevonden wordt; de Nederlander moet 
zich voornamelijk met zijn gebakken steen tevreden 
stellen. 

Navolging van de Amerikaansche manier heeft dus 
hier-te-lande geen zin. Toch kunnen wij architecten 
van onze overzecsche broeders veel leeren. Hun 
methode kunnen wij overnemen. Wij kunnen, als zij, 
zorgen, dat vóór alles aan de eischen der practijk 
bij de inwendige inrichting onzer gebouwen voldaan 
wordt. Wij kunnen daarbij met de behoeften onzer 
landslieden rekening houden. En komen wij, na dit 
alles goed bestudeerd te hebben, dan aan de gevels 
toe, dan behoeven wij niet juist in de Romaansche 
vormen ons heil te zoeken, maar kunnen wij, reke
ning houdende met de eigenaardigheden van de 
gebakken steen, ons vaderlandsch materiaal en ook 
dc bergsteen, die hier-te-lande al van ouds werd 
aangevoerd, niet versmadend, onze verbeelding haar 
vrijen loop laten. 

Wij behoeven ons dan niet bij een bepaalde stijl
richting aan te sluiten. Vrij scheppend en er ons 
zorgvuldig van onthoudend na te volgen, zullen wij 
erin slagen op ons werk den stempel van onzen tijd 
te drukken, en zoo den langgewenschten modernen 
stijl van zelf zien ontstaan. 

T R A M W E G E N . 
Naar aanleiding van het stukje, in het voorgaande 

nommer onder bovenstaand opschrift geplaatst, is een 
onzer lezers zoo vriendelijk het bijvoegsel, behoorende 
bij Haarlems Dagblad van Vrijdag y Apri l 1897 
en bevattende een uitvoerig verslag der zitting van 
den Gemeenteraad van 7 A p r i l , te zenden. 

Daaruit blijkt ons, dat de „esprit declocher", wiens 
bestaan wij vermoedden, werkelijk duchtig aan den 
gang is geweest, maar dat de beschreven vaderen 
van Haarlem toch ook onze bezwaren tegen de aan
hangige voordracht gedeeld hebben. 

Eenige uittreksels uit dit verslag zijn daarom niet 

onaardig. Beginnen wij met de uitingen van den geest, 
die om St.-Baafs klokketoren rondwaart. 

De heer Beynes: „Met leedwezen heb ik gezien het ad
vies om de concessie te geven aan een Amsterdammer". 

De heer Schurmann: „Ik zal stemmen tegen het 
plan van B. en W . ; niet alleen is het onbillijk, dat 
de aanvraag van twee Haarlemmers wordt achter
gesteld bij de aanvraag van een Amsterdammer, maar 
ook is dit niet in het belang der gemeente" 

De heer Stolp: „ A l s ik mijn oogen gesloten had, 
zou ik gedacht hebben, dat een wethouder van A m 
sterdam sprak, niet van Haarlem. Ik voel mij niet 
geroepen Amsterdam en Zandvoort nog dichter bij 
elkander te brengen". 

Doch ook voor dc bezwaren aan het plan, in de 
voordracht aanbevolen, verbonden, heeft de I laar-
lemsche Raad een open oog getoond. E n het is ons 
aangenaam te kunnen constateeren, dat die bezwaren 
blijkbaar nog meer dan de „esprit de clocher" op 
de beslissing van invloed zijn geweest. 

Dc heer Willink: „Men wil aanvankelijk een lo-
caalspoor maken, in verband met een verbindingslijn 
naar Amsterdam, maar wat nu een klein vervoer is 
van 10 tot 12 treinen per dag, kan stijgen tot 60 
of 80. Dat zullen lange treinen zijn en voor eventueel 
rangeeren is het terrein aan de Baan veel te beknopt. 
Men zal vooruit moeten en alle toegangen, zoowel die 
van den Grooten als van den Kleinen Houtweg naar 
de stad moeten versperren. Rechts en links van de 
Baan (nu een der beste standen van Haarlem, tegen
over het Brongebouw, Red.) zal een dijk komen van 
5 a 6 M . hoogte, aan den eenen kant voor de brug, 
aan de andere zijde voor den overgang over de 
Leidschevaart om met een viaduct de Holl. Spoor 
te passeeren. Zoo wordt de stad met een aarden wal 
omringd en ligt zij achter een modernen vestingmuur." 

De heer Stolp: „Haarlems belang is niet gediend 
met een verbinding van Amsterdam naar Zandvoort, 
bereden niet met locaaltreinen, maar met een soort 
van bliksemtreinen; men wil toch de snelheid op
voeren tot 70 K . M . per uur.'' — D e heer Krol : „Ik 
zal stemmen tegen het voorstel van B. en W. , meer 
speciaal omdat daardoor het fraaiste gedeelte van 
Haarlem van al zijn schoon zou beroofd worden." —• 
De heer Willink andermaal: „ W a a r o m moet die lijn 
juist door den Hout heen? Zij kan toch heel wat zui
delijker gelegd worden?" — De heer Macaré: „Ik 
kan mij volstrekt niet vereenigen met het tracé en 
acht de nadeelen, daaruit voortvloeiende, veel grooter 
dan de voordeelen. 1 Iet nu ontworpen station ligt in een 
zak en kan zich niet uitbreiden. Men schept zoo de 
moeilijkheid in het zuiden, die wij nu hebben in het noor
den". (Hier wordt gedoeld op het station van den Holl . 
spoorweg, dat Haarlem aan die zijde in tweeën snijdt, 
en een onhoudbaren toestand heeft doen ontstaan. Red.) 

A l deze bezwaren zijn zeer gegrond. Kn of de burge
meester van Haarlem, de man van de befaamde toe
passing der Zondagswet, al zei: „Ik begin bij de 
heeren (de Raadsleden, Red.) te ontdekken vrees voor 
de ontsiering van Haarlem. Daarom willen zij voor
goed uitsluiten een spoorwegverbinding met Amster
dam. Kn toch is deze belangrijker dan het vellen van 
wat boomen, onteigening van een buitenplaats en van 
een laan", hij had geen succes en de groote meerder
heid der Haarlcmsche Raadsleden zag terecht in, dat, 
als men den I lout in zijn omgeving aan de ingenieurs 
gaat prijsgeven, de groote aantrekkelijkheid der stad 
zeer zou verminderen. Zij hebben verstandige besluiten 
genomen, waarvoor tijdgenoot en nageslacht hun dank
baar zullen zijn. 

PRIJSVRAGEN 
V E R E E N I G I N G T O T INVORDERING 1 >KK B O U W K U N S T 

T E GRONINGEN. 

Salon-ameublement 
Do „Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst" te Groningen 

M'lirijl't uit voor rekening vnn den lieer J . A. Huizinga, meubel
fabrikant cn decorateur, tc Groningen, de volgende nationale 
prysvrnag: 

1°. Kr wordt gevraagd een ontwerp van een compleet salon-
ameublcmcnt voor eene kamer groot | 25 M ' . Voor dit ameu
blement moeten geleverd worden teekeningen van 3 verschillende 
zitplaatsen, van één canapé, van twee tafelt* en van een meubel
stuk voor berging, l i t dit aantal kunnen de mededingers eene 
keuze doen voor de meubelen, die zij zich voorstellen in de 
kamer te /uilen plaatsen. 

2°. De vorm van do kamer cn de plaatsing van do meubelen 
worden geheel aan den ontwerper overgelaten; oveneens do keuzo 
in welken st(jl hij het ameublement, met of zonder gordijnen 
etc., wil ontwerpen. 

3". Het ameublement, zonder gordijnen, moet gemaakt kunnen 
worden voor flQO k / fSOO verkoopprijs. 

4°. De ontwerpen mogen niet gekleurd, maar moeten in zwarte 
lijnen geteekend worden op ' | 0 der ware groote, terwijl er details, 
uangevendo bewerking en constructie, ter verduidelijking op waro 
grootte moeten worden bijgevoegd. 

5°. De ontwerpen moeten voorzien zyn van een motto ofteeken 
en, met bijvoeging van een correspondentie-adres, vuur 15 October 
18Ü7 franco ingezonden worden nan den heer G. Xyhtiis, Ziitdcr-
diep, (ironingen. Secretaris der „Vereeniging tot bevordering der 
Houwkunst'' te Groningen. 

»;ü. Een prys van f 150.— en eene premie van f 75.— zullen 
worden toegekend aan die ontwerpen, welke door de Jury daar
voor worden waardig gekeurd; bovendien wordt aan iederen prijs 
een diploma van do „Vereeniging tot bevordering der Bouw
kunst" to (ironingen toegevoegd. 

7". De jury zal bestaan uit de heeren: F. II. lïacli, leeraar 
in bet teekenen en kunstschilder, (ironingen; W. KromhoutCzn., 
architect, Amsterdam; A. Salm G.lïzn., architect, Amsterdam; 
P. v. d. Wint» architect» Groningen; J . A. Huizinga, meubel
fabrikant, Groningen. 

8°. De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van don heer 
J . A. Huizinga te (ironingen. 

9°. De mededingers staan stilzwygeud toe dat hunne ontwerpen 
gedurende uiterlijk <> maanden in verschillende plaatsen van ons 
land worden tentoongesteld. 

L M . MOOLENAAR « 
l 'oor'.itUt: 

G. Xi.iiins, 
Xe Set re ta ris. 

TECHNISCHE V A K V E K K K N U i l N G . 
Op de in Januari j l . door do Technische vakvereeniging uit

geschreven prijsvraag voor een „Diploma lidmaatschap" zijn 7 
antwoorden ingekomen. De uitslag zal later worden medegedeeld. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
A F D K K I - I N G ' s - G l t A Y K N l I A G K . 

In de laatste vergadering vóór het zomer-reces. werden de 
preadviezen behandeld over de door het Bestuur gesteldo vragen. 
Achtereenvolgens kwamen aan de orde: 

Hoe moeten scheidingsmuren van perceelen, waarin tevens do 
balken dragen, geconstrueerd worden, om volkomen hot geluid 
(veroorzaakt door pianospel, zang enz.) te isoleerenf 

Preadviseurs de heeren Ehule en Kademaker. 
Welke is de meest practische wyze om baksteenbogen van 

groote spanning (10 h 20 M.) en vnn zware belasting, zonder 
schokken te ontdoen van de formeelen, die tot hun constructie 
hebben gediend 9 

Is het wenschelijk dergelijke bogen onmiddellijk na hun sluiting 
to lossen of hiermede to wachten tot genoegzame versteening 
der specie heeft pluats gehadP 

Welke specie is het meest geschikt:1 

Preadviseurs de heeren v. d. Water, Metzelaar eu Lorrie. 
Waarom wordt in ous land weinig gebruik gemaakt van water 

kalk (Doornikscne knik)? 
I'readviseurs de heeren v. d. Water en Erowein. 
Welke middelen zijn aan te wenden om het bouwen van slechte 

huizen en het gebruik van slechte materialen tegen te gaan 'r 
1'readviseurs de hoeren Wouters en Hoek. 
A l deze vragen gaven aanleiding tot debat en do Voorzitter 

bracht dank aan hen, die zich moeite gegeven hadden hun advies 
degelijk en zuukryk te doen zyn. 

De heer Mondt guf eene kunstbeschouwing, waarop behalve 
decorutiewerken , ook platen van het Rijksmuseum te Amsterdam 
eu van het Palais de Justice to Brussel tentoongesteld waren. 
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T E C H N I S C H E V A K V E R E E X I G I N O . 

AFDEELING ROTTERDAM. 
In de op 12 April gehouden ledenvergadering van do Afd. 

Kotterdam der Technische Yakvcreeniging, trad de heer J. I.. M 
Lauweriks, architect to Amsterdam, op als spreker over het 
onderwerp: .Geometrie .* Aangezien het in do bedoeling van don 
heer Lauweriks ligt do gehouden rode, in verband met nitgebreidor 
beschouwingen, in druk uit te geven, kunnen wij mocilyk een 
uitgebreid verslag geven. In cen philosophische, van diep na
denken getuigende beschouwing, toonde spreker aan, hoc men 
een begrip dat in zijn geheel moeilijk to omvatten is, kan dui
delijk maken door hel te ontleden in zjjn neveneigenschappen, 
en deze -tuk voor stuk na te gaan. 

HU toonde aan dat de schoonste vormen berusten op de een
voudigste, alzoo de geometrische vormen; hoe de rechthoekige 
driehoek dc eenvoudigste vorm van een vlak is en hoe dnarmede 
eene in harmonische schaal opklimmende reeks vau Hchumen 
kan gevormd worden, om ten slotte daaruit het bewys te putten 
dat overal verhouding bestaat en bestaan moet om een product 
mooi te doen /ijn; zoodat b.v. een gevel niet mooi kan /ijn 
wanneer hij niet voldoet aan de wetten der verhoudingsleer, die 
uan den rechthoekigen driehoek zyn ontleend. 

Deze rede ondervond een zeer aandachtig gehoor en werd 
krachtig geapplaudisseerd. 

VERLENIGING VOOR BOUWKUNST EX 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 Vrijdag - April 1897. 
Nadat de vergadering door den waarnonionden Voorzitter, den 

heer O. Looman, geopend was en de notulen der vorige bijeen
komst gele/en waren, ontstond eene geanimeerde discussie over 
het bestuursvoorstel om een uitstapje naar Marken to maken. 
Op de lyst teekenden 10 personen, die genoegen namen met hot 
besluit om in 't begin van Juli cen uitstapje naar Monnikendam, 
Marken en Edam te maken 

Bij afwezigheid van den heer De (.root, kon ditmaal de be
loofde voordracht over Grieksche bouwstijlen niet gehouden worden* 

De heer I.ooman stelde als kunstbeschouwing een der deelen 
van Kwerheck „Eu Renaissance cn Belghjue et la Hollande" ter 
beschikking, een werk dat byzondcr in den smaak viel. 

Na liet verstrekken vnn enkele mededeelingen over eene ver 
gadering, voor het vit-ren der Kroningsfeesten gehouden cn waarop 
do Vereeniging vertegenwoordigd was, werd de vergadering door 
den wauruemenden Voorzitter gedoten. 

Spreker gaf eene duidelijke voorstelling hoe hjj bjj jonge 
leerlingen den lust tot teekenen en ontworpen opwekte on wakker-
maaktc, door zo :<•//" steeds to laten ontwerpen en achtte hot de 
plicht van lederen onderwyzor hy zijne leerlingen don lust tot 
ontwerpen to doen ontwaken, den juisten graad van hunne 
vaardigheid op te sporen en zich niet te bepalen tot hot in
pompen van eigen kennis. 

Met cen harteljjk woord dankte de Voorzitter spreker voorzyno 
hydrago, temeer daar hem slechts een zeer korte tyd van voor
bereiding gegeven was. 

Na ballotage werd een nieuw lid aangenomen; de aangekon
digde kunstbeschouwing van PAri Arabs werd vervangen door een 
juist toegezonden werk. 

De bespreking der excursie voor 181*7 werd uitgesteld tot do 
volgende vergadering; voorts werd bekend gemaakt dat van do 
HchotspriJBvrageii waren bekroond: 

voor een brievenbus motto '.\0 k (10°. 
„ „ open spiltrap „ in haast. 

ARTI ET 1NDCSTRLE TE ' s -GKAVENHAGE. 
Vergadering van Woensdag 14 April 1897. 

In do onder leiding van den heer J . Mutters Jr. gehouden 
byeenkomst werd mededeeling gedaan van eenige ingezonden 
stukkeu eu word gekozen tot werkend lid de heer E. W. I*' 
Kerüng. 

De kunstbeschouwing bestond in de bezichtiging van het pracht
werk „Farhigc Decorationen" van Ewald, uit de bibliotheek van 
don Voorzitter Dc beide zijwanden van het vergaderlokaal waren 
bedekt met prachtige chromolithogruphieën , die teekening, kleur 
cn tint van de kunstwerken zeer mooi weergaven. 

De lieer G. II. Bauer gat eenige toelichtingen omtrent dit 
plaatwerk met opgave van namen der kunstenaars, tyd van 
aanvang cn voortzetting der versieringen cn tal van bijzonder
heden. O. a bleek daaruit, dat er werken by waren van een 
Amsterdammer, die indertijd te Florence vertoefde. 

Verschillende aanwezigen betuigden hun dank aan deu Voor
zitter voor de bezichtiging van deze schoone en belangwekkende 
verzameling. 

Ten slotte hoopte de voorzitter over eonigen tijd te kunnen 
laten bezichtigen het gedeelte van inwendige betimmeringen en 
versieringen van een nieuw stoomschip cn spoorde hij krachtig 
aan nieuwe werkstukken in de Kunstzaal tentoon te stellen. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TB AMSTERDAM. 
1054c vergadering van Woensdag 14 April 1S97. 

By afwezigheid van den Voorzitter werd de vergadering door 
den Vice-voorzitter geopend 

Na voorlezing en goedkeuring van dc notulen, deed hot Bestuur 
eenige mededeelingen, 0. n. van een verzoek van den hoor Leliman 
om inplaats vau ccre-lid nis gewoon lid van het Genootschap te 
worden aangenomen, en van een schryven omtrent de deelneming 
ann het Internationaal Bouwkundig Congres, dat tijdens de ten
toonstelling te Brussel gehouden zal worden. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan den heer J . L . M . 
Lauweriks voor zijne bijdrage: Iets over elementair teeken-onder~ 
- r/r, waarhij eene kleine, doch interessante, aardig gerangschikte 
tentoonstelling van werk van eenige leerlingen. 

Spreker wees er eerstens op hoevcle wanbegrippen er nog be
staan omtrent het versieren van platte vlakken, als wanden enz. 
en omtrent de verhoudingen der meest gewone dingen. Hy toonde 
door schetsen aan, hoe men door het gebruik van de diagrammen 
van verhouding goede ontwerpen verkrygt. Deze diagrammen aan 
de natuur ontleend, dienen iu elk ontwerp nis uitgangspunt ge
bruikt te worden. 

K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
In de vergadering van het Instituut van 18 April j l . moest 

do President \V. F. Leemans op nieuw het overlyden vermelden 
van eenige leden, to weten de heeren S. W. Josophus Jitta, 
Mr. W. J . Royuards, Van den Ham, II. D. Haverkamp, Dr. Ch. 
M. Schol* on L . H. J . J . Mazel. 

Door den Raad van Bestuur waren aan den Minister van Wa
terstaat, Handel en Xijverheid schriftelijk eenige inlichtingen 
gevraagd naar aanleiding van de opmerkingen, in de vorige 
vergadering door eenige leden gemaakt met betrekking tot de 
samenstelling der centrale commissie voor do Parijsche tentoon
stelling van )!KiO. Van dat stuk werd voorlezing gedaan, zoo
mede van het daarop ontvangen antwoord. hetwelk een kritiek 
van do leden J . F . W. Conrad en J . J , van Kerkwijk ten 
gevolge had. 

Door den President werden uitvoerige mededeelingen gedaan 
omtrent do sedert gcruimen tijd bestaande commissie tot her
ziening van het Reglement en de Verordeningen, die eenige 
opmerkingen van de zyde van het lid Conrad uitlokten. 

Er waren bij het Instituut uitnoodigingen ingekomen om deel 
te nemen aan twee congressen, welke iu de maand Juli dezes 
jaars te Brussel zullen bijeenkomen, namelijk dat „dei accidents 
du travail" en dut „dos habitations u bon marchó" De President 
deelde mede dat van wege het Instituut voor heide congressen 
was ingeschreven en dat het op het eerste congres zou worden 
vertegenwoordigd door het lid F. W. Westerouen vnn Meetoren, 
op het tweede door het lid G. E. V. L van Zuvlcn. 

Door bet lid Jhr. F. L . Ortt was eene verhandeling aange
boden over den invloed van wind en luchtdruk op de getyden, 
die iu het Tijdschrift zal worden opgenomen 

Het Ld II. E. de lïruyn verkreeg het eerst het woord tot het 
houden van eeno voordracht, door eene graphischo voorstelling 
toegelicht, over de betrekking tusschen regenval, verdamping 
cn waterafvoer, waarin hij volgens eene vooropgezette formule, 
waaraan hij echter geen wiskunstige juistheid wenscht te zien 
toegekend, de onderlinge verhouding vun die verschijnselen 
trachtte aan te toonen; hij wees op dc verschillende toestanden, 
waarin een terrein kan verkeoren, zoo wel door den aard van 
don grond als door den plantengroei, waarbij ook rekening moest 
worden gehouden met de sneeuw cn dc kwel, om meer in het 
bijzonder de aandacht tc bepalen op de terreinen in Bohème en 
de aldaar waargenomen verschijnselen. 

Nadat de pauze was gehouden, had een breedvoerige en le
vendige discussie over dio voordracht plaats, waaraan door do 
leden J . C. Ramacr, H. P. X . Halbertsma, G. van Dieson, Dr. 
E. E. van Dissel, R. P. J . Tutcin Nolthenius met den inleider 
werd deelgenomen en waarin door sommige sprekers tegen diens 
beschouwingen werd opgekomen. 

Hierna was het woord aan het lid Nolthenius, die ten vervolge 
op vroeger in het Instituut gedane mededeelingen, uitvoerig een 
te Amsterdam plaats gehad hebbende beproeving van cen Mo-
nierplaat besprak, en ten slotte zyn bevindingen omtrent het 
Monicrstclsel in een drietal stellingen formuleerde, waarin hij 
dat stelsel, zoo wegens doelmatigheid als op gronden van goed
koopheid, aanbeval. IIij spoorde zijn medeleden, dio daartoe in 
staat mochten zyn, aan, ook hunnerzyds proeven met dit stelsel 
te nemen. 

Hierna werd het woord verleend nan het raadslid G B. H. F . 
Alphcrts, die te dezor gelegenheid niet in die quuliteit maar als 
gewoon lid optrad, om, in verband met op ruime schaal door 
hem verspreide circulaires, eeno breedvoerige, door cijfers toe
gelichte mededeeling te doen betreffende het denkbeeld om, door 
reorganisatie van het Koninklyk Instituut van Ingenieurs, to 
trachten een fusio van technische vereenigingen tot stand te 
brengen, welk denkbeeld hij vele leden instemming vond wat 
het beginsel betreft. 

liet lid Conrad, hoezeer geenszins tegen dat denkbeeld inge
nomen, meende echter erop tc moeten wijzen, dat, gelijk in 
het begin der vergadering door den President was medegedeeld, 
sedert gcruimen tijd eeno Commissie voor de herziening van het 
reglement en do verordeningen werkzaam wus geweest on ook 
met den Raad van Bestuur in briefwisseling was getreden, die 
weldra met een voorstel van herziening zou gereed zyn, en trad 
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in eenige byzonderheden om dc vraag te Btcllcn, hoo dus verder 
in deze zou moeten worden gehandeld. 

Hot lid M . C. J . Piepers toonde zich met het denkbeeld niet 
zoo onvoorwaardelyk ingenomen en drong by het lid Alpberts 
op bot goven van een paar inlichtingen aan, waarop door dezen 
kortelyk word geantwoord. 

Ten slotte werd door het lid J . M. K. Pcnnink een monster 
vertoond van een buis, die, ten behoove van den aanvoer van 
drinkwater door het IJ was gelegd en vervaardigd was door de 
firma Feiten cn Guilleaumo te Mülheim a R., dio door samen
stelling en soliditeit zeer de opmerkzaamheid trok. 

Staande de vergadering werden eenige nieuwe leden aange
nomen en andoren als zoodanig voorgesteld. 

Te half v ;cr uur sloot do President de vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S-GRAVENHAGE. Met 't oog op de eerlang te vervullen betrekking 
van le opzichter aan de gasfabriek, hebben B. en \V. voorgesteld 
den nieuwen ambtenaar, onder den titel van „fabricksopziebtor", 
eono bezoldiging te geven van flUOO, to vorhoogon tot f2000, 
mot inbegrip van emolumenten. 

AMSTERDAM. Hier-ter-stcdc heeft zich eene commissie gevormd 
om te trachten de noodige gelden byeen tc brengen ten einde 
bij de Inhuldigingsfcesten in 1898 een gedachtcnisraam van 
geschilderd gebrand glas te doen plaatsen iu den Zuidertrausept-
gcvel van de Nieuwe Kerk aan den Dam. 

Deze commissie heeft op advies van de bh. Jozef Israels, 
Aug. Allebé en Jhr. B. W . F . van Riemsdijk, den beer O. Men
gelberg te Rijzenburg uitgenoodigd een schctsplun voor het te 
beschilderen raam te maken. Indien dit plan de goedkeuring der 
kerkelijke autoriteiten heeft verkregen, zal het worden uitgevoerd 
in het glasschilder-atelier van den heer 1. L. Schouten te Delft. 

— Het zoogenaamde fragmentengebouw achter het Rijksmuseum, 
bestemd voor do expositie der moderne sehilderyeu, zul pas by 
gelegenheid der kroningsplechtigheid iu gebruik worden genomen. 
Men zal er dan alles te zamen brengen wat het museum bezit 
aan schilderijen en voorwerpen, betrekking hebbende op het Huis 
van Oranje. 

— Do heeren Frans Anderheggen Jr., electro technisch inge
nieur en L . J , Neumcyer Jr. architect alhier, hebben concessie 
aangevraagd voor eeno electrische tramlijn van het centrum van 
Amsterdam, (X. Z. Voorburgwal nabjj den Dam) door de Raad
huisstraat, Westermarkt, Rozengracht en De-Clerckstraat over 
de Kostverlorenvaart door de weilanden naar Sloterdyk, verder 
langs de Haarlemmervaart over Halfweg tot nabij Haarlem, 
van hier zuidwaarts naar het Zuider Buitcnspaarne over het 
Spaarne door middel van een electrisch gedreven rollende pont, 
(looponde over rails, liggende op den bodem van het Spaarne), 
verder door Bakkerstraat, Badliuislaan en Baan naar het Hout
plein, van hier met één spoor over den Wagenweg met een 
ander over Dreef eu Iiazepatcrslaan, vorder langs Heeren en 
Zandvoortsche straatweg naar Zand voort, met kruising van de 
IL IJ. S. M . door overbrugging. 

MIDDELBURG. Bij de ter anrdebestelling van den heer F . J , M . 
Bonrdrez. gepensioneerd opzichter le kl . kij 's Rijkswaterstaat. 
werden door den hoofdingenieur, den heer A. A. Bekaar, woorden 
van waardeering gesproken. 

Do heer Bekaar herinnerde eraan hoe do overledene op 21-jarigen 
leeftijd, in 185.'i, in dient-1 van het korps was gekomen als opzichter 
en, na allo rangen doorloopen cn 44 jaren met eere het land ge
diend te hebben, den lu Januari j l . , eervol ontslag verkreeg. 

— Door de ambtenaren, in dienst bij do vrije en calamiteuse 
polders in Zeeland, worden pogingen aangewend tot het oprichten 
van een Bond vau de waterbouwkundige ambtenaren, met hot 
doel het verkrygen of bevorderen van hulp bij overlijden of onge
vallen, door het oprichten van een fonds; kameraadschap tusschen 
de ambtenaren, door het houden van bijeenkomsten; kennis op 
waterbouwkundig gebied door het houden vau voorlezingen en 
auderszins. 

DI;\T:MI;I: De Bouwkundige Vereeniging had een prijsvraag 
uitgeschreven voor timmermatisgozcllon voor een te vervaardigen 
trap Bekroond werd met den ln prijs lï. Van der Worp J r . , mot 
deu 2n H. J . Klein Schiphorst en met den 3n W. Van der Spoel. 

P E R B O $ A L 1 A. 
— Bij den Waterstaat in Xcd-lndië is 
Be 11 o f in d tot opzichter le kl. , do waarn. opz. 2e kl . C. G. 

J . Genen; tot opz. 2e k l , de waarn. opz. 3e kl. II. do Vries. 
G e d e t a c h e e r d : by den aanleg van den Staatsspoorweg 

Batavia—Tangeraug — Bantam, de opzichter 3e kl. C. van Zeventor. 
Toegevoegd : aan den chef der irrigatie-afdecling Brantas, 

met aanwyzing van Sidoardjo als standplaats, de opzichter 3e 
klasse J , II Boon. 

O v o r g c p l a a t s t : naar de residentie Westorafdeeling van 
Borneo, ten eiude als eerstaanwezend waterstaats ambtenaar op 
te treden, de opzichter le kl. V. 11. A heil; naar de residentie 
Kedoo, de opzichter 1 e kl . B. W. van dc Kamer; naar de resi
dentie Proholinggo, do opzichter 3e kl J . J . Ilubeek; naar de 
residentie Kediri, do opzichter 2o kl. Ch, E. Vorsteegh; naar de 

residentie Riouw, ten einde als eerstaanwezend waterstaats-
ambtenaar op te treden, de opzichter 3o kl. \V. Polman. 

— AVegonB langdurigen dienst is ócn jaar verlof verleend aan 
den opzichter 2o kl . bij den dienst der staatsspoorwegen ter 
Sumatra's Westkust, F. Bouman. 

— By kon. besl. is, met ingang van 1 Mei, aan den bureel-
ambtenaar van den Rjjks-waterstuut, S. G. W, van der Straaten. 
wegens zielsgebreken, eervol ontslag als zoodanig verleond. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat zyu benoemd 
tot buitengewoon opzichter C. J . Smit, to Hindelopen, bij do 
wegen in Overysel, en A . Heemskerk, te Haarlem, by den 
herbouw der afgebrande schuur hy het Ryksveerhuis tc Hedol. 

— Aan den heer W. Willink is, op zijn verzoek, eervol ont
slag verleend als adjunct-ingenieur by de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-maatschappij. 

— Tot onderwijzer in het timmervak aan de ambachtsschool 
to Groningen is benoemd do heer H. Draaier, aldaar, oud-
leerling dier inrichting. 

V A C A X T E B E T R E K K I N G E N . 
— In do maand Juli a. s. zal het examen worden afgenomen 

voor sollicitanten naar de betrekking van adspiruut-ingeuicur 
voor het stoomwezen op een jaarweddo van f 1200 11 f 1600. 
Aangifte vóór 1 Juli 0. k. bij den Minister van Waterstaat. 

— A d j u n c t - in sp ei-1 eu r van den a r b e i d op een traete-
ment van t'1500 tot f2000. Sollicitanten, die op 1 Januari e. k. 
hun 86ste levensjaar nog niet zijn ingetreden, kunnen zich vóór 
1 Mei by gezegeld adres aanmelden by het Departement van 
Waterstaat, onder overlegging van geboorte-akte eu van diploma's 
cn verdere stukken. {Zie Staatscourant no 8 2 ) . 

— P r a c t i s c h o n t w i k k e l d o p z i c h t e r bjj een in 
aanbouw zynd heerenhuis tc Breda. Adres den heer J. M. 
Marijnen, architect te Breda. (Zie advert, in voorgaand uo.) 

— O p z i c h t e r te A m s t e r d a m . Adres, 110. 101 Bureau 
dezes. (Zie advert, in voorgaand no.) 

— P e r s o n o n gezocht, genegen om een fabriek van kunst
steen producten te helpen oprichten. Adres: lett. O. K., Bureuu 
dezes. (Zie advert, in dit no*) 

— W e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r aan eene machinefabriek. 
Adres no. 9440 .V. Rott. Ct. 

— R e i z i g e r voor den hou thande l , op de hoogte van 
het vak. Salaris t 1500 a / 2000. Adres motto „Houthandel", 
boekh. Bukman A Sartorius, Amsterdam. 

— B e k w a a m 0 r g o b u w d b o u w k . t e e k e n a a r , in 
staat als chef de bureau tc fungceren. Adres met opgave van 
refer, en salaris, lott. M. T , Bureau dezes. (Zie advert in dit no.) 

— C i v i c M n g e n l e u r die reeds in [ndtë heeft gewerkt hy 
den aanleg van de electrische tram te Batavia. Adres directie der 
Batavia Electrische Trammaatsch,, Willemspark weg 18, Amsterdam. 

— E r v a r e n o p z i c h t e r , ged. drie jaren, bij den bouw 
van een llniswerk nabij Waalwijk. Salaris ongeveer f 100 per 
maand. Adres den ing. van den Wat era t i t Jolles te Breda. (Zie 
advert, in voorgaand uo) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIEBUREAU T E C H N I S C H E Y A K V E R F E X R U N U , A M M F.RDAM. 

Opzichter-Tcekcnaar: leeft. 29 j . , ong. vcrl. Sal. fSO per mud. 

Opz. of p , 32 „ geh. „ „ „90 „ B 

Bouwkund. Opzichter: „ 43 „ „ „ „ „90 „ „ 
Bouwk. Opz. of l'itv. „ 43 „ ong. „ „ „80 „ „ 

„ of l i tv . „ 25 „ „ „ „ „85 a 90„ „ 
Opzichter-Teckenaar „ 28 „ „ „ „ „ 90 „ „ 
Bouwk. Opz. „ 25 „ „ „ „ „00 a 70, „ 
Opzichter-Tcekenaar „ 23 „ „ „ „ „80 a 9 0 , „ 
Bouwk. Opz. „ 28 „ „ „ „ „80 ü 1)0 „ „ 
Bouwk. Tcekenaar „ 22 „ „ „ „ „ 50 „ „ 
Bouwk Op/..-tcekenaar „ 23 „ „ „ „ „ 00 „ „ 
Machinist Teek. of Opz. „ 23 „ „ „ „ „800 a t'1000 

(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerd* n 
tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
Di administratie belast zieh met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een bouwk. opzichter-tcckenaar, met de besto referentiën, 
reeds 0 jaar uls zoodanig werkzaam, zag zich gaarne geplaatst. 
Verlangd salaris f 80 a / 90 per maaud. Adres n u . 31, üurouu 
dezes. 2) 

— Bouwkundig opziehter-teekenuur. Verlangd salaris / 75 ü /"S5 
per maand. De beste referentiën staan ten dienste. Ouderdom 20 
jaar. Adres onder u u . 32, Bureau dezes. (1; 

C O R R E S P O N D E N T I E. 
— Aan X. (Postmerk Leeuwarden). — Uw stukje is vour 

plaatbiug minder geschikt. 
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Een 1 I H H W A A J I ongehuwd 

Bouwkundig Teekenaar 
geheel bekend met bureauwerk en in 
ataat om als Chef-de. Bureau tc fun-
geeren, kan d a d e l i j k geplaatnt 
w o r d e n . 
Referenties en verlangd salaris worden 

ingewacht onder letter 51. T . aan het 
Bureau van De Opmerker. 

" F A B R I E K . 
IEMAND, volledig op de hoogte met 

de F a b r i c a t i e en V e r k o o p van 
velerlei solide en nieuwe K l ' N f c T -
N T E K K P K . O D 1 « T K X van ver
schillende samenstelling, wenscht in 
kennis te komen met Personen, die 
zoodanige Fabriek zouden willen o p » 
r i c h t e n of mede o p r i c h t e n . ' 

Bewijzen van bekwaamheid enz. 
kunnen worden overgelegd. Fr. Br. 
onder lett. O K , a/h. Bureau dezes. 

Te koop aangeboden: 
1 zoo goed als n i e n w ataandc 

S t o o m m a c h i n e , Systeem .,Rohey" 
van 8 Eff. P. K . ; g e b r u i k t e D y -
n a m o . syateem „Schuckert' van 110 
voet en '.10 ampère iFlachrirg); 1 ge
b r u i k t e D y n a m o , systeem „Pie
per" van 110 voet. en 100 ampère; 
1 g e b r u i k t e Wlsse lat ] ooinma-
c h i n e van (ia voet en 30 ampère; 
1 -e.no goed ala n ieuwe E l e c t r n -
•notor voor gelijkstroom van 3 Eff. 
H. P. 

Brieven order No 178 aan den 
Boekhandelaar ADR. ROLLER, Rot
terdam. 

Maatschappij 

tegen 

NEDERLANDEN 
schade 

van 1845. De 
's G R A V E N H A G E , Herkflein, 

hoek l'rinsestraat — ZUTPIiEN 
AMSTERDAM, Sophiapleiri — ROT
TERDAM, Zuidblaak 50 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
st raat. 

L A G K ritKMlfty. 

H 0 U T C E I Y I E N T 
B E D E K K I N G ! E N worden tot 
b i l l i j k e p r i j seen en onder g a r a n t i e 
geleverd iloor 

W. J. VAN ELDEN Hz. 
laatl- en ZinfurerAer, 

Singel 229 b|d Paleisstraat, 
A 51 N T K i t D A 51. 

Vertegenwoordiger dor sedert IHiis ge-
vestigde firma < A R l HCHMIItT A 
t'o., te HIRSCHBERG in Sile-Je. 

l a t e r i a a l ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, tuur , n * » » 
Kantoor: 1.10 l ie Rnyterkade, AMSTERDAM. I'iliaaal: :t(( Itnkin. 

Hoofdagent voor Nederland, Helgië en Koloniën van SHANKS & Co, to Ilnrrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Badinrichtingen — 1'rivaat-fnrichtineen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, lJuten Badkuipen. — 
Closets, Waschtaföls, Urinoirs enz. — V I'. K W A It VI I M l en T I I I I 1 A T I E . 

Belast zich met de plaatsing cn inrichting in geheel Nederland. Zeerconeurrecrendo prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopors genieten hot gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van l i . AV A Y G O O I) & Co Ltd. /.ouden. L I F T E N . 

CRAMER ELSENBURG & C ~ 
Mofleverancier m , 

Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders, Denren, 
Brandwaaiborgkasten en Geldkisten. 

Centraalvp-rwarmlng door heete lucht. 

VAN iWViMltörW. 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tui' huizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Beuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sporlarlikelen en artikelen vnnr Huishoudelijk gebruik. 
S P E C I A L E I N R I C H T I N G 

BECKER &6U9DINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O E K 5 I E E T . 
B N A N D E R E 

I N S T K I J 5 I E X T E N , 

voor INGENIEURS, A R C E I T E C T E » , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, ent 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

GEBR. H E S S E , Damrak 6ö, 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete < I.OWK.TI Yitl<'IITI Yi.!•:Y. 
a „ i i A K l M t i c II 11 v « . i : \ . 

W A S C H U A K K E N , GASORNAMENTEN enz. Tegen concurreerendo prjjzen. 
Plaatsing en inrichting door gohcol Nederland. Teekeningen on prijscouranten op 
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EEN'F. H E R N I E U W D E K E N N I S M A K I N G M E T 
V I J F O U D E B E K E N D E N . (*) 

Hot is niet lang geleden dat ik op een avond, na 
de gewone bezigheden en beslommeringen van den 
dag, rustig en alleen in mijn kamer zat en aan de-
gedachten den vrijen loop kon laten. Ik geraakte 
daardoor verdiept in eenige beschouwingen over de 
kunstrichtingen, in onzen tijd gevolgd , en zocht daarbij 
onwillekeurig naar het verband, dat tusschen deze 
richtingen en de vroegere elementen in vak en kunst 
moet bestaan. 

Ik dwaalde in gedachten rond, in de oude en 
overoude tijden, waaruit ons enkele brokstukken ge
schiedenis en kunst zijn nagelaten. 

Ik moet in die oogenblikken in gedachten zeer 
verdiept zijn geweest, want voor zooveel ik mij nu 
nog herinner, schrikte ik plotseling uit mijne over
peinzing op door een luid geklop, dat ik op de-
kamerdeur meende te hooren. 

Eenigermate ontsteld, wilde ik „binnen" roepen, 
toen dc deur reeds werd geopend en voor mijn blik 
eenige personen als het ware de kamer binnentraden. 

Het was of een geheimzinnige macht zich van mij 
meester maakte en of het vertrek in een even ge
heimzinnig duister werd gehuld. De kracht ontbrak 
mij om van mijne zitplaats op te staan en ik miste 
inderdaad den moed om eenig geluid voort te 
brengen. 

Een oogenblik was mij de stilte, die ik even te 
voren zoo aangenaam vond, hoogst onaangenaam en 
gevoelde ik grooten lust dc bezoekers aan zich zelvcn 
over te laten; nauwelijks kwam deze gedachte 
bij mij op, of een schuifelend en zachtritselend ge-

(*) Lezing, gehouden door den beer L. M. Moolenaar in de Ver
eeniging tot bevordering der Houwkunst, te Groningen. 

luid, dat slechts een seconde kan geduurd hebben, 
bracht mij weer eenigermate tot bezinning. Naar het 
mij toescheen, verdween het geheimzinnig duister 
van daareven en onderscheidde ik drie menschelijke 
gedaanten. 

Ik wilde thans opstaan om deze onverwachte bezoe
kers tegemoet te treden, maar een gemoedelijke hand
beweging van een hunner dwong mij als het ware om 
te blijven zitten, en terwijl ik van mijne verwondering 
trachtte te bekomen ,. hoorde ik door allen gelijktijdig 
de vraag tot mij richten: „Zijn wij welkom?" 

— Zeker, zeker, antwoordde ik werktuigelijk, nog 
altijd verbluft en zonder erbij te denken, wie mij 
in dit uur wilden komen storen. 

— Ja, ziet ge, sprak een der drie bezoekers, wij 
hebben het wel gedacht, dat wij u niet geheel en ;tl 
in zulk een toestand zouden aantreffen, als wij u 
vroeger wel eens ontmoet hebben. Ook vermoeden 
we dat we eenige malen vergeefs zouden moeten aan
kloppen en ten slotte ongurocpen moesten binnengaan; 
maar wees gerust, wij zullen u uwe doofljeid niet 
ten kwade duiden. Wij zijn het wachten gevt-oon. 

— Wie zijt gij ? waagde ik in het midden te brengen. 
Maar alsof mijne woorden niet verstaan werden, ver
volgde een der bezoekers: I Iet verwondert ons 
evenmin dat gij ons niet dadelijk schijnt te herkennen 
en uwe oogen nog min of meer verduisterd zijn. Wij 
zullen uwe vraag evenwel niet beantwoorden. Wie wij 
zijn, zult gij spoedig bemerken, wanneer gij tot be
zinning zijt gekomen cn uwe herinnering wilt raad
plegen. 

Wij weten maar al te goed waar ge met uwe ge
dachten heendwaaldet voor en op het oogenblik, dat 
wij hier kwamen. Het waren juist die gedachten, 
welke ons hierheen voerden en ons noopten de Fan
tasie weg te zenden, die zich geheel van uwen geest 
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had meester gemaakt. Zij deed u dwalen op de braak
liggende velden der overoude kunst en leidde uwe 
gedachten ertoe te meenen dat, door hen als middel, 
het voorbijgegane weder zou kunnen omgezet worden 
in eene voor dezen tijd passende nieuwe kunst. On
schuldig, maar dwaas, als de Fantasie somtijds is, 
vervult zij dc wereld met een ijdclen glans, die de 
werkelijkheid bedekt en 's menschen geest tracht te 
verhelderen, zonder hem ooit te kunnen opvoeren 
tot den staat, waarin zijn streven hem onbewust henen-
voert. 

Die laatste woorden, ofschoon zij met kalmte en 
waardigheid geuit werden, wekten een onaangename 
stemming in mij op. Was het dan niet de Fantasie, 
die mij cn zoo vele anderen als het ware op dc been 
hield; was zij het niet die mij, nog maar weinige 
oogcnblikkcn geleden, als van verre dc oude kunst
schatten had vertoond, die zoo juist het leven en 
streven der voorgeslachten in hun gelooven en hopen 
voor ons kenbaar maakten; was zij het niet, die 
gloed en leven schonk aan dc denkbeelden die, door 
middel van de kunst, van een bovenaardsche geest
kracht spreken? was zij maar waartoe meer. 

— Wie waagt het hier, riep ik in vervoering, de 
Fantasie tc misprijzen! 

Een nauw hoorbaar lachje, dat mij echter als een 
hoonlach in dc ooren klonk, gevolgd door een krach
tig uitgesproken: „ik, ik de Waarheid" deed mij bijna 
geheel tot mijne bezinning komen. 

— Hebt gij nog niet geleerd, minder averechts te 
denken? vervolgde de stem. Hebt gij nog niet ge
leerd de schijngestalte der Fantasie te onderscheiden 
van dc werkelijke gestalte der Kunst? 

Meent gij inderdaad dat de grillige Fantasie u brengen 
zal tot de Schoonheid, die niet anders te bereiken is 
dan door de Kunst en haar waakzamen geleider, den 
Godsdienst ? 

Meent ge in één woord, dat de Fantasie kan aan
vullen wat gij aan ervaring en geestkracht tekort komt ? 

Ik gevoelde mij onmachtig daartegen iets in te 
brengen en terwijl het mij toescheen tlat de door dc 
Waarheid gesproken woorden vergezeld gingen van 
een glanzend licht, onderscheidde ik onmiddellijk 
mijne drie hooge bezoekers als de (iodsdienst, dc Kunst 
en de Waarheid, drie oude bekenden dus, die mij 
thans hoogst welkom waren. 

Ik haastte mij om van mijne zitplaats op te staan 
en naar hen toe te treden. 

Gebogen door den last der jaren, maar niet 
geknakt onder den druk der tijden, trad nu ook de 
Godsdienst naar voren en drukte zwijgend de hem 
toegestoken hand. Hij hield deze vast totdat de een
voudige en vorstelijke Kunst mijne hand uit die van 
hem overnam. Ook dc Waarheid trad naar voren en 
omvatte mijne hand met hare beide handen cn 
drukte die hartelijk. 

Het was een plechtig oogenblik, waarin niemand 
sprak en dat mij met heiligen ernst vervulde. 

De stilte werd evenwel spoedig verbroken. Weldra 
verhief zich de krachtige stem van den Godsdienst, die 
zich tot de Waarheid wendde en haar vroeg: „\V 7aar 
is de Schoonheid?" 

— O , antwoordde de Waarheid met eene volkomen 
zekerheid van uitdrukking in hare stem: Zij wacht 
tot men haar roept. 

— Tot men haar roept ? vraagde ik , tot de Waarheid 
opziende. 

— Ja zeker, beantwoordde thans de Kunst, met een 
spijtigen glimlach op het gelaat. Zij koesterde eenige 
vrees dat zij niet dadelijk welkom zoude zijn en heeft 

zich daarom, daar straks, gelijktijdig met de Fantasie 
verwijderd. 

— Zoo is het, bevestigde de Waarheid, doch 
indien gij het van harte wenscht, zal zij terstond weder 
hier zijn. 

— Ik wensch het oprecht, zeide ik, en nauwe
lijks had ik deze woorden gesproken of de Schoonheid 
trad onhoorbaar, in vollen glans en met haar kinder
lijken en beminnelijken eenvoud op den voorgrond. 

Vol edele gratie reikte zij mij de hand, die ik nau
welijks durfde aanraken uit vrees die te zullen be
zoedelen met de ruwe stof, waaruit de mijne is samen
gesteld. Zij vatte haar echter met vastheid aan en zeide: 

— Meent gij dat de ruwe stof geen schoonheid be
hoeft? Gij weet wel beter. De hoogste geestkracht, 
die u en mij het aanzijn gaf, bestemde mij voor u 
en u voor mij. 

Zij trok toen hare hand terug cn plaatste zich naast 
de Waarheid. 

De Godsdienst richtte zich nu andermaal tot de 
Waarheid en zeide op een min of meer bevelenden, 
maar toch zeer waardigen toon: Ook de Fantasie be
hoort zich niet langer verwijderd tc houden, hare 
tegenwoordigheid is hier nog noodig. 

— Ik heb de Fantasie verzocht bij dit bezoek buiten 
ons gezelschap te blijven, sprak de Waarheid, opdat 
zij niet den vrede verstore, evenals zij reeds bij 
zoovele gelegenheden heeft gedaan. 

— Tegen hetgeen de Waarheid zegt, is niets in 
te brengen, merkte de Kunst op, maar wij mogen 
niet vergeten, dat zij ons vele onschatbare diensten 
bewijst. W i j , d. w. z. de Godsdienst en ik, hebben 
haar te dikwijls noodig om den onvatbaren en den 
onwilligen mensch, die ons niet wil begrijpen en niet 
wil verstaan, tot ons op te voeren. Zoolang men hier 
op aarde in doen en laten aan den schijn een meerdere 
« a a r d e hecht dan aan het wezen, behoort de Fantasie 
onze bondgenoote te blijven. Maar laat onze vriend 
beslissen vervolgde de Kunst — zoo hij het wenscht, 
dat zij dan kome. 

Het was thans aan mij om te spreken. Ik gevoelde 
dat ik partij moest kiezen tusschen kunst cn waarheid. 
Ik geraakte niet weinig in tweestrijd met mijzelf, 
want niet gaarne wilde ik aan de Waarheid ontrouw 
zijn. Het gebod: „ H e b de waarheid lief", kwam 
mij onmiddellijk in herinnering, nijnr toch, de Fantasie 
wilde ik ook niet versmaden cn 'Bovendien, dc Gods
dienst en de Schoonheid hadden het betoog van de 
Kunst, dat de Fantasie onmisbaar was, niet tegengespro
ken. Mijn blik zocht die der bezoekers te ontmoeten, maar 
allen zagen voor zich, uitgezonderd de Waarheid die 
haar blik, naar het mij toescheen, eenigszins bevelend 
op mij gericht hield. Doch de drang om ook de 
Fantasie bij deze gelegenheid te ontmoeten, werd mij 
ten leste te sterk, en de Waarheid voorbij ziende, 
sprak ik op gedempten toon: 

— Nu gij allen de goedheid hebt mij tc bezoeken om 
de oude kennismaking te hernieuwen, mag ik niet ont
veinzen dat ook dc tegenwoordigheid van de Fantasie 
op dit oogenblik mij hoogst welkom zal zijn. Als 
mensch acht ik mij niet in staat zoo getrouw in de 
waarheid te kunnen wandelen, dat ik de hulp der 
fantasie onder alle omstandigheden zou kunnen missen. 
Vergun mij daarom, al zij het voor weinige oogcn
blikkcn, in uwe tegenwoordigheid, ook de kennis
making met de Fantasie te hernieuwen. 

Vermoedelijk door de minder aangename stemming 
waarin de Waarheid, door mijne onttrekking aan 
haar gezag, werd gebracht, werd de glans van het 
licht waarin wij stonden minder helder. Maar ik had 
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nauwelijks den tijd dit op te merken, want hetzelfde 
ritselende geluid, dat mij bij de komst der bezoekers 
deed ontstellen, leidde mijne aandacht af en deed mij 
zien in de richting van waar het kwam, totdat in 't 
zelfde oogenblik de Fantasie te voorschijn trad. 

Met het meest aantrekkelijke en opgeruimde gelaat, 
dat men zich denken kan, bevond zij zich, in een min of 
meer zwevende houding, achter de Schoonheid en 
trachtte naar mij toe te komen. Maar dit scheen haar 
niet te kunnen gelukken en het was een eigenaardig 
en opmerkelijk schouwspel te zien, hoe hare gestalte 
soms van gedaante veranderde en als het ware weg
smolt , hoe meer zij in de nabijheid kwam van de 
Waarheid. Ze zou zeker voor mij weder geheel on
zichtbaar zijn geworden, wanneer niet aan gene zijde 
van de Waarheid de Schoonheid had gestaan. 

Het waren voor haar eenige minder aangename oogen-
blikken van afwisselend verschijnen en verdwijnen. 
Findelijk was zij mij nagenoeg genaderd en wilde mij 
de hand reiken, toen op eens de Waarheid in hare 
plaats trad en ik weinig meer ontdekte dan de schim 
van een naar mij toegestoken hand. 

Ik geraakte inderdaad in verlegenheid en zou mij 
daaruit niet zonder inspanning hebben kunnen redden, 
toen te rechter tijd de Godsdienst het woord nam en tot 
de Waarheid zeide: Wilt gij aldus de Fantasie be
letten in onze tegenwoordigheid te zijn. Gij kent toch 
de hoogste wet krachtens welke de plaats, die aan 
allen en alles door de scheppende almacht is toege
kend , behoort geëerbiedigd te worden. Wend de kracht 
van uw licht niet aldus aan, dat de gestalte der Fan
tasie aan des menschen oog onttrokken wordt. Treed 
terug, opdat ten minste -voor een wijle haar door
zichtigheid wordt opgeheven. 

Na deze woorden, die met de kracht der overtuiging 
werden uitgesproken, trad de Waarheid terug en gaf 
aan dc Fantasie de gelegenheid om zich op den 
voorgrond te plaatsen. . 

Ik zag haar nu weder als altijd, met een waas van 
ernst, waardoor een lachende onbestemdheid scheen. 

— Een kleine tijd, sprak zij, is mij slechts vergund 
om in deze omgeving te verblijven. Ik vermoed dat 
gij nog eenigen tijd met mijne tochtgenooten zult 
samen zijn, die 11 behulpzaam zullen zijn bij het 
streven om den oorsprong van het al te naderen. 

Ik weet zeer goed dat mijne hulp daartoe, tot op 
een zekere hoogte, niet van noode is. Toch verheugt 
het mij hier te zijn en gaarne zal ik, indien gij 
wenschen koestert welke ik in vervulling kan brengen, 
u met mijne gaven van dienst zijn. Spreek slechts en 
gij zult mij onmiddellijk gereed vinden om u met 
mijne bescheiden krachten te helpen. 

— Ik dank u zeer voor uwe goedheid en uwe be
reidwilligheid, zeide ik op opgeruimden toon. Ik weet 
dat gij steeds gereed staat een ieder te helpen, daar 
waar somtijds zijne krachten tekortschieten en zijn 
gaven niet toereikend zijn om de kunst te verwe
zenlijken. Door ervaring heb ik geleerd dat de Waar
heid , onder andere omstandigheden verkeerende dan 
thans, niet zou gedoogen aanteekening te houden 
van hetgeen hier in de laatste oogcnblikkcn is voor
gevallen. Toch zou ik het op hoogen prijs stellen 
indien dit ter mijner herinnering, door u of met uwe 
hul]) werd opgeteekend. Ik verzoek u daarom vrien
delijk aan dezen wensch te willen voldoen. 

Zij beantwoordde mijn verzoek met een toestemmend 
hoofdknikken cn mij beduidende dat ik aan de schrijf
tafel moest plaats nemen, greep zij, nadat ik dit 
gedaan had, mijne hand en begon daarmede te schrijven. 

E r volgden nu eenige oogcnblikkcn van stilte, 

waarin geen ander geluid werd gehoord dan dat van 
het schuiven der pen over het papier. 

Met belangstelling en met inspanning volgde ik de 
woorden en volzinnen, die de Fantasie uit de pen deed 
vloeien. Zij schreef met verbazende snelheid voort, 
zonder op te houden of zich te bedenken. De cene 
bladzijde volgde op de andere met zulk eene vlug
heid, dat mijne oogen niet meer in staat waren de 
bewegingen der pen te volgen. Ik werd eindelijk ver
moeid en ook mijne hand zou niet lang meer in staat 
zijn geweest om zich aan den wil der Fantasie te 
onderwerpen, toen plotseling de krachtige stem der 
Waarheid zich liet hooren en met een luidklinkcnd: 
„het is genoeg" de stilte verbrak. 

De pen ontviel mijne hand en mijne oogen willende 
vestigen op de Fantasie, ontwaarde ik dat zij ver
dwenen was. 

Achteloos van vermoeidheid, leunde ik in mijn 
stoel en had eenige oogcnblikkcn noodig cm weder 
tot mij zeiven te komen. Maar het scheen mij toe dat 
langzamerhand het glansrijke licht van daarstraks weer 
om mij heen begon te stralen. Ik hoorde dan ook 
weldra weder de Kunst, die sprak en tot mij zeide: 

— Uw wensch is vervuld, mijn vriend; kom tot u zei ven. 
De Fantasie is heengegaan gelijk zij gekomen is, door 
onze kracht, door onzen wil. Huldig haar en blijf haar 
huldigen als een van den hemel gegeven middel om u 
te dienen, wanneer uwe krachten tc kort schieten om tot 
die almacht door te dringen welke den Godsdienst, de 
Kunst, de Waarheid en de Schoonheid omvat houdt; 
maar huldig nog meer de tegenover de Fantasie ge
plaatste werkelijkheid, want van deze zult gij den 
Godsdienst, de Kunst, de Waaiheid cn dc Schoon
heid leeren kennen en betrachten. Overtuig u van de 
juistheid mijner opmerking, door thans te lezen het
geen de F'antasie voor u heeft opgeteekend. 

Ik nam daarop de beschreven bladzijden en door
las die met kalmte, en vond daarop weergegeven dat
gene wat ik nu, eenige oogenblikken te voren, het 
genoegen had aan u voor te lezen, als inleiding van 
hetgeen nu volgt. 

Gedachtig aan de opmerking die de Kunst had 
uitgesproken, viel het mij weldra niet moeilijk meer 
om mij weder geheel in dc werkelijkheid te verplaatsen. 
Geholpen door de vier oude bekenden werd ik lang
zamerhand overtuigd van het zeldzaam innige verband 
dat tusschen hen bestaat, leerde eenigermate hun oor
sprong kennen en vond, naar ik meen, voor veel, 
dat mij tot nu toe duister scheen, eene verklaring. 

Ik teckende daarom het voornaamste van ons verder 
onderhoud op, meenende dat ook voor anderen cene 
hernieuwde kennismaking met de vier oudjes, langs 
dezen weg, wellicht nuttig kan zijn. Ik hoop daarom 
dat men mij nog eenigen tijd met belangstelling zal 
willen volgen. 

{Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A G E N 
V E R S I E R I N G S - P R I J S V R A G E N . 

Met het oog op de kroningsfeesten in het volgende 
jaar, worden in enkele steden nu reeds maatregelen 
genomen om de versiering op artistieke wijze te doen 
plaats vinden. 

De commissie van vereenigde kunstenaars te A m 
sterdam , daarin gesteund door het Centrale Comité 
uit de hoofdcommissie van ingezetenen voor de feeste
lijke ontvangst van II. M. de Koningin in het jaar 
1 S y S , schrijft een serie prijsvragen uit voor dc ver
siering van dc lijn: Centraalstation -Damrak—Dam— 



Rokin -Sophiaplein—Binnen-Amstel— Sarphatistraat— 
Plein van het Station-Staatsspoor. 

Tot mededinging worden alleen toegelaten in A m 
sterdam gevestigde personen en de jury bestaat uit 
de heeren: C. Muysken, Joseph Cuypers, Carel Dake, 
A . Hesselink, Bart van Hove, H . W . Jansen, J. 
R. de Kruijff, C. B. Posthumus Meyjes, N . v. d. Waay 
en twee leden van het Centrale Comité. Kr worden 
verschillende prijzen tot een gezamenlijk bedrag van 
/ 3000 uitgeloofd. 

De vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam schrijft vier prijsvragen uit voor de ver
siering van belangrijke gedeelten der stad bij gelegen
heid van de kroningsfeesten en heeft het voornemen 
de antwoorden tentoon tc stellen bij de viering van 
haar twaalf-cn-een-halfjarig bestaan in December e. k. 
Voor verdere bijzonderheden wordt naar onderstaand 
programma verwezen. 

De vereeniging „Arti et Industriae" te 's-Graven
hage benoemde een commissie voor het voorbereiden 
van een tentoonstelling van versieringen en het uit
schrijven van prijsvragen voor concepten van ver
sieringsmotieven voor straten , pleinen, bruggen , huizen 
enz. en begrootte de kosten van een en ander op 
/ 2500. Genoemde vereeniging wendde zich tot den 
Gemeenteraad met het verzoek haar een geldelijken 
steun van hoogstens / ' 3000 toe tc zeggen, maar in 
de zitting van Dinsdag jl. werd daarop afwijzend be
schikt. I Iet doet ons genoegen hierbij te kunnen mede-
deelen dat de weigering „Arti et Industriae" niet 
beletten zal de prijsvragen uit te schrijven en de 
tentoonstelling te houden. 

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

R O T T E R D A M . 

Door de vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
te Rotterdam worden de vier na te noemen prijs
vragen uitgeschreven met het doel ontwerpen te ver
krijgen voor versieringen van eenige punten der stad 
Rotterdam. met het oog op de in 1898 te verwachten 
feesten ter gelegenheid der kroning van H . M . de 
Koningin. Als typen zijn daarvoor gekozen de ver
siering van een kade, van een plein, van de kruising 
van twee straten en van den ingang tot- en een ge
deelte van een gewone rechte straat van ± 20 M . 
breedte, welke hierachter nader omschreven zijn en 
waarvoor bepaalde punten der stad zijn aangewezen 
op de bij dit programma behoorende situatie-teekening. 

1 let ligt in de bedoeling der Vereeniging te ge
legener tijd haar invloed, bij eventueel zich constitu-
eerende commissièn voor straatversiering , aan te wen
den , ten einde zoo mogelijk te bewerken dat de ont
werpen der bekroonden door hen. tegen een nader, in 
overleg met het Bestuur te bepalen honorarium , wor
den uitgevoerd. .Met het oog daarop verdient het 
voor alle ontwerpen aanbeveling, buitengewone kost
baarheid in de versieringen te vermijden en er een 
eenvoudig, luchtig , sierlijk en vooral tijdelijk karakter 

V aan te verleenen. 

Als punten ter versiering zijn gekozen: 
I". V o o r k a d e v e r s i e r i n g . Het front met de 

balustrade van de kade langs de Oude Haven. 
De versiering moet in hoofdzaak ontworpen worden 

als avondversiering, dus voor illuminatie; dagversiering 
is echter in geenen deele uitgesloten. Desverkiezende 
kan de versiering tot over het water worden uitge
strekt , mits de scheepvaart door de doorvaartopeningen 
daardoor niet belemmerd worde. 

Verlangd worden: een opstandteekening van het 

kadefront met de versiering, en eventueel meerder e 

opstandteekeningen als deze voor het duidelijk begrip 
der versiering noodig mochten zijn, op een schaal 
van ' / | , u , benevens een of meer hoofdonderdceien 
op een schaal van '/.,„. 

Als eerste prijs voor het beste ontwerp worden uit
geloofd de zilveren medaille en het getuigschrift der 
Vereeniging benevens f 50, en als tweede prijs het 
getuigschrift benevens ƒ 2 0 . 

2°. V o o r p l e i n v e r s i e r i n g . Het Van Hogen-
dorpsplein met de daarbij gelegen brug over het 
Vestwater. 

Het hoofdelement der versiering wordt geacht het 
gedeelte rondom de brug te zijn. De versiering kan 
in het water geplaatst worden en moet, behalve voor 
dagversiering, ook voor illuminatie worden ingericht. 
I lierbij moet erop gelet worden dat de brug onge
hinderd geopend en gesloten moet kunnen worden 
voor vaartuigen met gestreken mast, en dat het tram
verkeer over de brug niet gehinderd worde. Aan dit 
hoofdpunt moet de versiering van het geheele plein 
en der toegangen tot de straten langs het Museum 
Boymans (niet deze straten zelve) aansluiten en er 
mede tot één geheel vereenigd worden; hierbij is 
voornamelijk op dagversiering te letten, doch ook 
hier is de mogelijkheid tot illuminatie gewenscht. De 
illuminatie van het gedeelte rondom de brug kan over 
een zekere uitgestrektheid langs de beide oevers van 
het water ter weerszijde van de brug voortgezet 
worden. 

Verlangd worden een plattegrond op eene schaal 
van 1 a 200 en de noodige opstandteekeningen der 
versiering op een schaal van 1 a 100, benevens een 
of meer hoofdonderdceien op eene schaal van I a 20. 

Als eerste prijs voor het beste ontwerp worden uit
geloofd de zilveren medaille en het getuigschrift der 
Vereeniging. benevens / 75. - en als tweede prijs het 
getuigschrift met f 30.-— 

3". V o o r de k r u i s i n g van twee s t r a t e n . Het 
kruispunt van de liotersloot met 11eerenstraat en Meent. 

De versiering moet zeer duidelijk de kruising der 
beide straten accentuceren. In beide richtingen kan de 
versiering in de lengte der straten uitgebreid of wel 
met de huizenrijen aangesloten worden. I Iet tram
verkeer moet ongehinderd kunnen plaats hebben. In 
hoofdzaak is op dagversiering acht te geven, doch 
illuminatie is tevens gewenscht. 

Gevraagd worden een plattegrond en de noodige 
opstandteekeningen op eene schaal van 1 a 50 en 
eenige onderdeelen op eene schaal van 1 a IO. 

Als eerste prijs voor het beste ontwerp worden uit
geloofd de bronzen medaille en het getuigschrift der 
Vereeniging, benevens /"33 en als tweede prijs het 
getuigschrift en f 15. 

4" V o o r d e n t o e g a n g tot- en een g e d e e l t e 
eener s traat . Het begin van een straat als bijv. 
de Witte-de-Withstraat of'jonkerfransstiaat; in hoofd
zaak als dagversiering te behandelen, doch ook ge
schikt te maken voor illuminatie. De breedte der 
trottoirs in een straat als de bedoelde is 4 M . , ter
wijl ongeveer 0.70 M . uit elk der trottoirbanden in 
den rijweg op onderlinge afstanden van l 6.5 M . 
boomen zijn geplant. In het midden van den rijweg 
ligt een dubbele tramlijn. 

Verlangd worden een plattegrond en de noodige 
opstandteekeningen op een schaal van 1 a 50, be
nevens eenige onderdeelen op een schaal van 1 a IO. 

Als eerste prijs voor het beste ontwerp worden uit
geloofd de bronzen medaille en het getuigschrift der 

Vereeniging, benevens / 25 en als tweede prijs het 
getuigschrift met ƒ 1 5 . 

A L G E M E E N E BEPALINGEN. 

De wijze van bewerken der teekeningen wordt den 
ontwerper geheel vrijgelaten: eene duidelijke voorstel
ling is echter beslist noodzakelijk. 

Photographische afbeeldingen van de te versieren 
punten der stad zullen verkrijgbaar worden gesteld 
bij den photograaf Jules II. Faassen, Passage alhier, 
tot den prijs van ƒ0.15 per stuk. 

T e r m e d e d e e l i n g aan deze p r i j s v r a g e n 
w o r d e n a l l e N e d e r l a n d e r s u i t g e n o o d i g d . 

Alle stukken ter beantwoordig dezer prijsvragen 
worden vóór of op den I5n September 1897 vrachtvrij 
ingewacht aan het adres van den ie-Secretaris, Jonker-
fransstraat 49 alhier. 

Ontwerpen, na dien datum ingezonden, blijven 
buiten beoordeeling. 

De teekeningen en eventueel daarbij behoorende 
bescheiden moeten met een motto gemerkt, en ver
der vergezeld zijn van een gesloten brief waarin naam, 
kwaliteit en woonplaats van den ontwerper, en van 
een tweeden dito waarin een correspondentie-adres ver
meld is. Op beide brieven moet hetzelfde motto als 
o]) de stukken die zij begeleiden, voorkomen. 

I Iet schrift tot toelichting der teekeningen of dat 
op de teekeningen zelf voorkomende, moet door eene 
andere hand dan die des vervaardigers geschreven zijn. 

De ontwerper van eenig antwoord mag zich als 
zoodanig niet bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 

Dc ingekomen ontwerpen worden in handen gesteld 
van een Jury, bestaande uit de heeren: G . J .dejongh, 
Directeur der Gemeentewerken; J. Hudig; C. A . P. 
van Stolk, Voorzitter van den Rotterdamschen Kunst
kring; 1'. A . Schipperus, Schilder; Henri Evers, 
Architect; J. Verheul Dzn., Architect en A . Spoon Jzn., 
Leeraar voor Kunstnijverheid aan de Academie van 
B . K . en T. W. , allen te Rotterdam. 

De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord 
of wel wanneer meerdere antwoorden tegelijk ten 
volle voor de uitgeloofde bekroningen in aanmerking 
komen, de prijzen op eene andere dan de bovenge
noemde wijze te verdeden en aan de daarop aan
spraak hebbende antwoorden toe te kennen. 

De uitslag der bekroningen zal op eene der eerst
volgende wintervergaderingen van „Bouwkunst en 
Vriendschap" bekend gemaakt worden, en de inge
komen ontwerpen zullen voor de eerste maal ge
ëxposeerd worden op de tentoonstelling , die in Decem
ber 1897 ter gelegenheid van het 12V1 J a r ' » bestaan 
der Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" zal 
worden georganiseerd. Het rapport der jury zal dan 
ter inzage liggen en tevens in de voornaamste bouw
kundige bladen verschijnen. 

De uitreiking der bekroningen geschiedt in de alge
meene vergadering, in Januari 1898 te houden, tot 
welker bijwoning de bekroonden tijdig zullen worden 
uitgenoodigd. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, alle 
antwoorden ter expositie af te staan aan andere ver-
eenigingen in ons land, en ze tot na afloop der te 
verwachten feestelijkheden onder hare berusting te 
houden. 

Na dien tijd zullen alle ontwerpen aan de corres
pondentie-adressen franco teruggezonden worden. 

Namens het Bestuur, 
HBNR1 E V E R S , Voorzitter. 
C. N . V A N G O O R , V' Secretaris. 

Rotterdam, April 1897. 

Programma en situatie-teekening worden, bij franco 
aanvrage aan den 1 e secretaris, Jonkerfransstraat 49 
te Rotterdam, kosteloos toegezonden. 

L E G A A T V A N Dr. L . A . B U M A . 

De commissie uit Gedep. Staten van Friesland, 
welke belast is met het beheer over het door wijlen 
Dr. L . A . Buma aan de provincie ten dienste van de 
landbouwkunde vermaakt legaat, looft een prijs uit 
van ƒ 5 0 0 voor de beste, mits goedgekeurde beant
woording van de navolgende prijsvraag: 

„In het buitenland wordt het rioolwater van ver
schillende steden en het afvalwater van fabrieken, 
alvorens in de openbare wateren te worden toege
laten, met goed gevolg gereinigd door het voor 
bevloeiing van landerijen te bezigen en het aldus 
door den bodem te filtreeren. 

„In verband en met de omstandigheid , dat de open
bare wateren van Friesland door het afvalwater van 
verschillende industrieën worden verontreinigd, wordt 
gevraagd: 

„ W e l k e resultaten zijn te verwachten, zoowel voor 
het rein houden der openbare wateren als voor den 
landbouw, van het bevloeien van landerijen met fa-
brieksafvalwater ? 

„In het bijzonder wordt verlangd zulks aan te too
nen met een voorbeeld, aan toestanden in Friesland 
ontleend." 

De antwoorden moeten vóór 1 September 1898 
worden ingezonden aan den griffier der Staten van 
Friesland. 

I> li u A S T K A If. 
l>e lieer W. Mcischke Smith, (Ie vertegenwoordiger van da 

Anglo-Doted Gas-Traction Syndicate, heeft aan de leden van 
den (iemeentcraad te Amsterdam een schrijven gericht, dat 
wegens gebrek aan plaats tot heden niet kon worden opgenomen; 
het verdient de belangstelling van allen, die in de oplossing van 
het fcramvraagBtak beungBtellen. Pit schrijven is van den vol
genden inhoud: 

Nu het Haagsche Tramrapport van de heeren Lindo c. a. 
(tok in de gemeenteraadszitting alhier ter tafel gebracht zal 
worden, achten wij het onzen plicht om te protesteeren tegen 
dc minder juiste voorstelling, welke het rapport van de gas
motor-trams geeft. 

la hfjgaand request *) door ons aan den Haagschen gemeenteraad 
ingezonden, hebben wij met feiten eu effen de ons inziens 
onjuiste conclusicn van de heeren l.indo c. s. in zake de gasmo
tor-trams weerlegd en wenschen bovendien uw aandacht op de 
volgende punten te vestigen. 

He drie hoedanigheden, welke een nieuwe trekkracht voor 
trams het meest aanbevelen, zjjn de volgende: 

1, Uemakkelyke invoering van het nieuwe systeem; 
2. I.age aanlegkosten; 
8. Lage exploitatiekosten. 
Wat nu punt ! betreft „gemnkkclijko invoering vau het systeem", 

hierin utuat gustraotie boven allo andere systemen. Gasmotor
trams kunnen op de bestaande tramwegnetten gebruikt wor
den, zoo do rails slochts voldoende zwaar zijn en dit is bij bijna 
alle in den laatsten tijd aangelegde trams hot geval. 

ilaar het grootste voordcel dat de gasmotor-trams aanbiedon 
is, dat afj geleidelijk ingevoerd kunnen worden. 

Stel het geval, dat een bestaande paardentram-maatschappij 
van trekkracht wensebt to veranderen , dan kan zjj één. twee, 
drie of meer gasmotor.trams tusschen den gewonen dienst 
inschuiven; dat gasmotor-trams zonder bezwuar aan een dienst 
met pnarden toegevoegd kunnen worden, is te Dresden reeds 
bowezen. 

lievalt de proef aau de Maatschappij, dan behoeft zij niet in
eens do reusachtige kosten te maken, bet geheele net of geheele 
lijnen voor de nieuwe tractie te veranderen (zooals hg electrische 
trams het geval is), doch zij kan geleidelijk meer en moer 
gasmotor-trams invoeren. totdat langzamerhand al de paarden
trams vervangen zyn. 

Deze geschiktheid van bet gastractio-systeem, om geloidelyk 
en op bestaande lijnen ingevoerd te kunnen worden, is van het 
grootste gewicht, want hoe schoon sommige systemen ons ook 
voorgespiegeld worden, vaak blijkt dat zjj in de practük vele 
bezwaren meebrengen en zelfs dat oen systeem, dat in de eene 
stad nan de verwachtingen schijnt te beantwoorden, in een andere 

(•) Zio De Opmerker van ti Maart 1897, bladz. 76. 
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»tiid. wegens plaatselijke omstandigheden, slechts tot teleurstel
lingen leidt. 

2. Lage aanlegkosten. Ook wat dit punt betreft, munt gastractie 
bovon aliu andero systemen uit. 

Men beeft slechts op een naar punten van do stad een vul-
station noodig om het gewone lichtgas dat aan het gasbuizennot 
onttrokken wordt, te comprimeeren. 

Dezo vulstations nemen ongeveer een ruimte in van 4 x 5 M. 
en do kosten behoeven do som van /"liOOO niet te boven tegaa::, 
terwjjl men van het bestaando railnet gebruik kan maken. 

3. Lage exploitatiekosten. Dat do exploitatiekosten van gas 
minder zjjn dan die van eenig ander systeem is reedB bewezen 
door dc gunstigo financieele resultaten verkregen te Dessau, 
Maastricht en Blackpool. 

Te Maastricht met zjjne vele bochten en sterke hellingen 
waren dc trekkrachten nog geen 10 cent per wagenkilometer, 
terwjjl wjj in het verslag van Dcssau lezen: 

9DU Zngkrattkosten, ormittelt nach dem von der Vereinigung 
der Rheiniscb-AVestphiilischeii StraBsonbnhnon aufgestclltcn Bu-
chungsschema, cntbaltend: Löhno der Fahrer und des Wcrkstatts-
pcrsonals, Oasverhrauch, Oei-, Putz- uud llcleuchtungsmaterial, 
Ropamtur material. Wasser und sonstigc Werkstattskosten, if 
trugtn 12,85 (7,41 cent) pro Zug Kilometer lm J ah read u relt se hn i 11, 
einschliesslich der Bcfördorung von Anhiingewugcn, Ucpackwugen, 
Balxwagen und Materinlwagen." 

In hit Haagsche tramrapport (zie Bjjlage VIII) vinden wij 
verschillende gegevens omtrent do exploitatie van tramways eu 
bijna monosyllabisch wordt Dessau dnariii behandeld. Er'staat 
„Gastrum - Ontvangst / 55.000. — Over 1895 geen dividend." 
En daarmede beschouwt men de zaak als afgehandeld. Wat hier 
gezegd wordt, is wel waar, doch door te weinig te zeggen loopt 
men vaak gevaar een onware voorstelling van de zaak te geven 
en dit is hier bet geval. Het eerste jaar tc Dessan is toeb slechts 
een proefjaar geweest met een systeem, hetwelk pas van 1893 
dateert en hetwelk juist iu deu laatsten tijd met zulke reuzen
schreden vooruit is gegaan. 

Alhoewel de Dessaner gas tram als baanbreker met vele moei
lijkheden to kampen had en het feitoljjk meer een opvolging van 
proefnemingen dan een geregelde exploitatie was, vinden wjj 
toch nog op de balans een saldo winst van BL 13.53li,44 

Totale ontvangst M. 93.050,2(1 
Do uitgaven bedragen . . . M. 71)519,82 

Saldo winst. . . M. 13.5311,44 
De saldo winst werd gedeeltelijk gebruikt voor het vernieuwings

fonds en het reservefonds, en do rest als onverdeeld saldo op het 
volgende jaar overgebracht. 

hen nieuw systeem heeft altijd meer vijanden dan vrienden, 
toch vertrouwen wij dat u de voordeden van gastractie ernstig 
overwegen zult, alvorens te besluiten dut dit systeem minder 
geschikt is voor onze stad. 

VEREENIGING Dl'. FRIESCHE BOl WKRING 
TE LEEUWARDEN' . 

Vergadering op 2 0 April '97. 

Na opening der vergadering door den heer W. C. de Groot werd 
mcdcdcelins.' gedaan vnn een ingekomen bericht omtrent het over
lijden van den heer J . I!. Nijdnm, viee-voorzitter der Vereeniging. 
Dit onverwacht verlies heelt deu voorzitter zeer getroH'eu Wjj 
toch allen, zeide hij. hadden den heer Nijdam leeren keuucn als 
een sympathieke persoonlijkheid, die steeds opgewekt en trouw
de vergaderingen bijwoonde, die zeer veel belangstelde iu allo 
zaken, die met houwkunst in verband stonden; en die krachtg 
heelt meegewerkt tot het coastitueeren van het bouwkundige 
vereenigingslevcn. Bjj de oprichting van dc Aid. Leeuwarden was 
hjj dadelijk lid geworden en onder zijn voorzitterschap is deze 
Vereeniging uit de Afdeeling geboren. Iu onze jeugdige vereeniging 
was do beer Nijdam de eerste om een belangrijk onderwerp op 
een vergadering te behandelen; zijne adviezen, zoowel in de huis
houdelijke als in de bestuursvergaderingen werden zeer gewaar
deerd. (lp voorstel van den voorzitter werd besloten het schrijven 
met een brief van rouwbeklag te beantwoorden. 

Omtrent de oprichting van Kamers van Arbeid te dezer stede 
deelt de Voorzitter mede, dat de onderhandelingen met het hestuur 
der vereeniging Nijverheid nog niet tot een eindresultaat hebben 
geleid; het hestuur wacht nog steeds nader antwoord van die 
Vereeniging. 

Na ballotage werd een drietal candidaten als lid aangenomen, 
waarna de Voorzitter het rapport las van de jury omtrent de 
uitgeschreven prjjsvrugen. l i t het rapport bleek ilat de mede
dingers de bepalingen niet in allen deele hadden in acht genomen 
en dat bet geleverde werk voor bekroning niet in aanmerking 
kan komen. De Vergadering was dan ook eenstemmig vun oordeei 
om overeenkomstig het jury-rapport te bandelen, cn de beloouingen 
van f25, 115 en f 10 uit te reiken; doch daarbij geen diploma's 
ul' te geven. 

Met een gepaste toespraak werd de helooniag aau een der 
inzenders door den Voorzitter uitgereikt; den anderen, uiet ter 
vergadering tegenwoordig zijnde, mededingers zullen de heloo-
ningen worden toegezonden. 

Alanu werd het woord gegeven aan den heer J . v.d. WalGzu. 
die op zich had genomen de volgende vraag te beantwoorden. 

„Zjjn or ook bezwaren verbonden aan hot verven van portland-
cement ?" 

Na een inleidend woord verklaart de spreker met het beste 
succes, sedert jaren portlaudcumentwerken te hebben ge
verfd, behoudens enkele uitzondering, die aan bijoorzaken waren 
toe te schrijven 

Deze bezwaren kunnen bijna alle worden weggenomen,althans 
tot oen minimum worden beperkt; wanneer men de deugd van 
deu heer Job in practjjk brongt nl. „geduld". Er moot om de 
werken naar behooren af te doen, veel te vlug worden gewerkt. 
Men ziet soms geheele heerenhuizen, afgewerkt en beschilderd 
iu eenige maanden tjjds en wanneor men dan bedenkt, wat toch 
de oorzaak is, dat do verl op de bepleistering loslaat cn zich 
niet wil verbinden, dan is dio oorzaak niet ver to zoeken, omdat 
het bjj den bouw voor de metselspecie en steenon gebruikte water 
nog op verre nu niet is uitgoworkt. 1'ortlandccment is erg be-
driegUjk 0111 veilig te worden geverfd omdat het spoedig ver
hardt zonder hst water geheel te hebben afgezet; dc gevolgen 
van te groote haast, blijven bjj 't afverven uiot uit wanneer do 
geverfde muren verscbjjnselen vertoonen, als blauwe vlekken 
uls waren ze met een vuile grondverf ingesmeerd, het geheel 
verdwijnen van de kleur, het geljjkon op verschimmelde wanden 
en dan, wat nog bet ergsto is, het geheel losluten der verdaag. 
Dan ziet men du verf als eeno vuile brjj zich samoiistroopen cn 
bjj de muren neerzakken en vertoont zich dat bruine vocht, do 
oorzaak van bet loslaten. Het ontstaan van dit bruine vocht is 
gemukkcljjk te verklaren als men bedenkt, dat door het bjjtend 
vermogen der specie zich een laag gaat vormen, die wanneor 
zjj zich ueg uiet heeft kunnen verwijderen, zich door het 
spoedig verven met de ljjuolie verbindt eu eene zeepvorming doet 
ontstaan. Wanneer men werk van oude verf wil ontdoen, dan 
moet men daar loog opsmeren on do verf gaat, omdat zjj 
met olie is aangemengd:, tot een soort zeep over; dan heeft 
de verschrompeling of verzeeping plaats, die de verf van het 
werk ontbindt. Hier staau wjj dus voor dezelfde verschijnselen als 
bji den mislukten muur. Een aldus mislukt stuk werk zul zelden bjj 
overschildering goed gelukken. — Behalve het vocht zijn er nog 
andere beswaren die het kleven der verf aan de ccmentbeplcis-
teriug beletten al is die ook kurkdroog, ul. wanneer de bepleis
tering te glad is afgewerkt, alles zoo zacht alsof het met gips 
was gedaan. Eeue bepleistering kan zoo glad zjjn alsof zjj met 
glas was bedekt, zjj staat dan gelijk met émail waarop de verf 
uiet voldoende kleeft. Volgons 't gevoelen vau den spreker moet 
de ccmeutbepleistering zoodanig worden afgewerkt dat, hoewel 
vlak eu lijn bewerkt, dc oppervlakte steeds eenigszins ruw moet 
zjjn 0111 de verf te kunnen vastzetten; toch behoeft zjj niet zoo 
ruw te zjjn, zooals somtijds 't geval is, dat bij oververveu de haren 
der kwasten navliegen. 

Iu vroeger eeuwen was men zoo 't schjjut beter op de hoogte 
om schilderwerk duurzaam op de muren aan te brengen; want 
als men nagaat dat bij de opgravingen van Poinpcji muurschil
deringen gevonden werden die ruim achttien eeuwen waren be
dolven geweest eu die zich nog iu hare vollo schoonheid ver
toonden , dan gelooft spreker dat daarbij een geheim bestond dat 
\oor ons verloren is gegaan. De beste wijze van beschilderen van 
cement oordeelt spreker aldus: Na reiniging der bepleistering 
van stof, wordt deze met lijnolie bestreken; daarover een dunue 
verf en eiiuleljjk driemaal met lijvige verf overgestreken; bij goede 
behandeling is zulk werk jaren tegen de inwerking van de lucht 
bestand. Ten slotte beveelt spreker aan 0111 de oude methode 
te volgen om vooral op droge muren te verven; kunstmiddelen, 
uls zoutzuur, verdund zwavelzuur, olievetzuur, zullen uiet veel 
baten; de natuurwetten kunnen in deze niet door kunstmiddelen 
worden bedwongen. 

De heer II. Scholtens had voor dezen avond op zich genomen 
een en ander op waterbouwkundig gebied te behandelen cn koos 
daartoe tot onderwerp: „Ken belangrijk werk van het Mer-
wedekanaal". 

Na een korte omschrijving van het kanaal met de daarin go-
legen kunstwerken to hebben gegeven , ea daarbjj in 't licht te 
hebben gesteld van welk een groot belang liet Merwedekuuaal is 
voor het verschatten van een grooter aandeel in den doorvoer
handel aau Amsterdam, beschreef de spreker eenige werken 
voor de uitvoering, als de overvoorzieniug van bet kanaal, do 
bedjjking der aangrenzende polders, de constructie der gronddui-
kers, en stond uitvoerig stil bij de eigenaardige inoeil(jkhedcu 
die voor de goede totstandkoming van die werken waren te 
overwinnen, met het oog in de eerste plaats op den slappen bodem 
waarin die werken moesten worden tot statui gebracht. 

Verder werd door den spreker gewezen op een belungrjjk 
bouwwerk van het .Merw'edekatiaal en wel op don groeten grond-
duiker nl' syphon te Zeeburg bjj Amsterdam. 

Deze syphon is bestemd tot verversclting van bet water van de 
grachten van Amsterdam en ligt nabij eu evenwijdig uan deu 
/eeburgerdjjk, een kanaal tic Nieuwe vaart genaaind, 't welk met 
de grachten in vrije gemeenschap staat en door middel vun een 
spuisluis in de Zuiderzee uitmondt. 

Dit bouwwerk bestaat uit een btiitetilioofd met 3 openingen, 
wijd U.60M., ieder voorzien vau een paar stormdeuren en een paar 
vloeddeuren. Eerstgenoemde deuren zijn voorzien van een kleine 
opening, die door een schuit kan worden gesloten en laatstgenoem
den bovendien van eeu groote opening, die sluitbaar is door eeu 
toldeur. Het hiunenhoofil bestaat eveneens uit drie openingen van 

9.60 M. wijdte, in wclko 1 paar vloeddouron waarin alleen een 

Êroote opening, die door oen toldeur kan worden gesloten. Ondor 
ot kanaal door liggon 9 kokers van plaat- en hookjjzor gomaakt, 

wijd 150 M. by 1.50 M.,wcgonde ieder 07.000 K G . en ruBtendo met 
do einden on do hoofden. Elko koker kan door oon houten schuif 
worden gcsloton en een kleikisting keort het kanaalwater; bjj 
dezo constructie werden de daaraan verbonden voordeden uit 
eengezet, als do hoogo ligging der fundecring der syphon-
hoofden, het voorkomen van nadeeligo zetting daarin, de ge
ringe fundeeringoppervlakte en wat het droogbouden aangaat, do 
gemakkelijk uit te voeren herstelling bjj voorkomende defecten, 
en de mogelijkheid om do waterdichtheid gemakkelijk te onderzoe
ken ; bjj defect zyn van één of meer kokcre kunnen do overigen 
dienst blijven doon. 

Tengevolge van den slappen bodem moesten hjj den bouw 
eigenaardigo moeilijkheden overwonnen wordon; spreker galeen 
schots van de grondverbetering en de wijzo van bcheiing. en 
fundoering, waarbjj do construction van do onderdoeion op duidoljjke 
wjjzc wordon verklaard. 

De wjjzo van vervoor cn 't stollen van do materialen evonals de 
vordcro bouw werden op zeer duidelijke en hovatteljjke wijze, 
aan de hand van een teekening en photogrnphieën behandeld. 

Het luid applaus dat ook dezen spreker ten doel viel, was zeker 
hot hewjjs, dat het gesprokeno door de uanwezigen met belang
stelling was gevolgd; do Voorzitter bracht den sprekers dank 
en eloot do laatsto vergadering in dit seizoen. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING;. 
A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Den 31n Maart trad de heer II. P. Maas Geestoranus, inge
nieur der II. IJ. S. M., voor do afdeeling op als spreker met hot 
onderwerp „de Telefoon." 

Spreker schetste het ontstaan van de telefoon en de leer der 
gelnidsgolvingen, ging in het bijzonder na de ontwikkeling der 
mierennen , om over te gaan tot de beschrijving van grootere 
telefoon-installaties, voornamelijk die der Gemcontcljjko Telefoon 
te Amsterdam. 

Ter verduidelijking van het gesprokene werden series van 
lichtbeelden met den sciopticon geprojecteerd cn waren op ver
schillende punten der zaal toestellen aangebracht, waarmede 
proeven werden genomen ; cene uitgezochte collectie van onder
deden, als batterijen, kabels, kleppenkasten, enz. was eveneens 
opgesteld. 

Met grooto belangstelling volgde de Vergadering sprekers 
boeiende en leerzame voordracht en gaf ten slotte dooreen krachtig 
cn herhaald applaus hare groote ingenomenheid met het gehoorde 
te kennen. 

Naar aanleiding van bovenstaande rede werd den beer directeur 
der Gemeentelijke Telefoon, die ter vergadering aanwezig wns, 
voor de leden 'vergunning verzocht tot het bezichtigen der tele
foon-bureau's; deze vergunning werd bereidwillig gegeven. 

Den 14n April had het bezoek aan dc tolefoon-bureau's plaats, 
waarbij de beer Waltor, ingenieur der Telefoon den leden rond
leidde ' 011 van alles de gawensohte verklaring gal'. Vooral' bad 
genoemdo heer in het vergaderlokaal der Vereeniging het een 
en ander, omtrent hetgeen straks gezien zou worden, den leden 
verduidelijkt, 

B I N N E N L A N Ü S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GHWKXIIAIIE. Hij beschikking van den .Minister vnn Binnen-

landscbe Zaken is bepaald dat de oommissie, belast met bet 
afnemen der examens II, volgens art liO, en C, volgens de artt. 
61- Gó der wet van 2 Mei 18(13 (Staatsblad A'o. 5 0 ) , voor het jaar 
1897 zal zitting houden te Delft; T „ „ r 

en zjjn benoemd tot lid en voorzitter dier commissie, J . r.W. 
Conrud, oud-hoofdinspecteur van den Waterstaat te 'sGravcnhagc : 

tot leden : « . . . 
E. (lu-el, X. II. Honkot. Mr. B. II. Pekelharing, J . A. Snijders 

C.Jzn., II A. Ravenek, P. van der Burg, J . M Telders, Dr. S. 
Hoo.'cwerfl', Dr. C. A. Scheltenia, Dr. 1'. Zeeman Gzn., H. Cop, 
J . Oardinaal, Dr. L . Aronstcin, A Huet, G. J . Morre en J . 
Grundel, hoogleoraren aan de Polytechnische School; 

Dr. l i . Sissingh, Dr. J . do Vries, T. K. L. Sluyterninn cn J . 
A van der Kloes, leeraren aan de Polytechnische School; 

C. Lely, oud-Minister van Waterstaat, Handel cn Nijvorhoid 
to 's-Gravenhage; 

I'. II. Kompcr, hoofdingenieur van den W aterstaat to .Maastricht; 
A. C. Broekman, hoofdingenieur hij de Maatschappij tot exploi-

tatio van Staatsspoorwegen te Arnhem; 

J . S. van Veen, ingenieur der lo klasse der marine te Don 
Helder; 

G. J . Van Thiencn, inspecteur van den arbeid in de Ge inspectie 
te Groningen; 

G. L . Schim van dor Locff, werktuigkundig ingenieur tc Gouda; 
J . J . Wevo, gemoonto-architoet to Xjjmogon; 
A. C. C. G. van Hcmcrt, leoraar aan de Koninklijke Militaire 

Akademic to Breda; 
Dr. W. Stortonbokcr, leeraar aan het gymnasium to Delft; 
dio zich te Delft zullen vereenigen op zoodanigen tijd . uls bun 

nader door den voorzitter zal worden medegedeeld. 
— In de dezer dagon gehouden algemeene vergadering van 

aandeelhouders dor Haagsche Plateelbakkerij „Rozenburg" word 
het jaarverslag door don directeur uitgebracht, waaruit bleek dat 
do Maatschappij ' ° gunstigen toestand verkeert; de omzet was 
steeds toenemende. Balans en winst- en verliesrekening werden 
goedgekeurd cn van de winst kon, na verschillende afschrijvingen, 
een dividend vnn 5 pCt. wordon uitgekeerd. 

A M S T E R D A M . In do aanstaande Mei-vorgadering van do Maat
schappij ' o t bevordering der Houwkunst is de benoeming van drie 
leden van het Bestuur aun de orde, tot vervanging van do 
uitredende leden 0, Mujjskon en I). E. C. Knuttel, die niet horkics-
baar zijn en hot sftredendo lid II. Evers, dio zich niet verkiesbnar 
stelt. De stembiljetten zjjn den leden toegezonden. 

P E R S O N A L I A . 
— In Ned.-Indië is wegens langdurigen dienst een verlof van 

1 jaar verleend aan den ingenieur l ek l . bij deu aanleg van staats
spoorwegen J . B. Hubenet, en wegens ziekte een tweejarig ver
lof aan den waarnemeuilon ingenieur lo k l . bij bet mijnwezen C. 
J . van Loon en den opzichter 2e kl. bjj den waterstaat W. Woltcrs. 

— Jhr. Mr. C. Beelaerts van Blokland to 's-Gravenhage is be
noemd tot aspirant-adjiinct-inspccteur bij den ecutralcn dienst 
der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen. 

— Bij beschikking van den minister van waterstaat is de beer 
A. Schmidt Az. te Dordrecht benoemd tot buitengewoon opzichter 
bjj den bouw eener sluisknechtswouing aan de sluis no. 0 der 
Zuid-Willemsvaart. 

— Bij kon. besluit is, met ingang van 1 Mei 18117, benoemd 
tot opzichter van den Rijkswaterstaat 4e kl . L. Bosboom, en zjjn 
met dien datum bevorderd tot opzichter lsto kl. W. P. Stratingh, 
thans 2e k l . ; tot opzichter 2e kl. I.. W. van der Made, thans 3e 
kl . , on tot opzichter 3de kl. O. Lofvers, thans 4e kl. 

— Bjj kon. besluit van 17 April 1897 is G. Timmerman te 
Terneuzcn benoemd tot biireel-amutenaar van den Rijkswaterstaat. 

— Naar wij vernemen, treedt de heer P. C. Beelenkamp, 
hoofdinspecteur der Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij, op 1 Juni 
na een meer dan 54 jarigo dienstvervulling op zjjn verzoek af. 

— Do heer J . Nijdam, architect en jjkcr der botervaten te 
Leeuwarden, is op 5ti-jarigen leettijd overleden. 

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 ug 0 h u w d b o u w k . t e e k e n a a r , in 

staat als ohel de bureau te fungeeren. Adres met opgave van 
refer, eu salaris, lett. M. T . , Bureau dezes. (Zie advert in voor
gaand no) 

— P e r s o n o n gezocht, genegen om een fabriek van kunst
steen producten tc helpen oprichten. Adres: lett. O. K., Bureau 
dezes. (Zie advert, in voorgaand no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
l N r o i t M . V T i K i i r i i K . v r T E C H N I S C H E V A K V E R E K M U I X O , A M S T E R D A M . 

Opiichter-Teekenaar: leeft 29 j . , ong. verl. Sal. i'80 per mnd 
Opz. of „ „ 32 „ geh. „ „ „ 90 „ „ 

Bouwkund. Opzichtor: „ 43 „ „ „ „ „90 „ „ 
Bouwk. Opz, of l'itv. „ 43 „ ong. „ „ „80 , „ 

„ of l'itv. „ 25 „ „ „ „ „85 a 90, „ 
Opiichter-Teekenaar „ 28 „ „ „ „ „90 „ „ 
Bouwk. Opz. „ 25 „ , „ , , 6 0 a 7 0 . „ 
Opzichter Teekenaar „ 23 „ „ „ „ „80 a 90 , „ 
Bouwk. Opz. „ 28 „ „ „ „ „80 a 90, „ 
Bouwk. Teekenaar „ 2 2 „ „ „ „ „ 5 0 „ „ 
Bouwk Opz.-teekennar „ 23 „ „ „ „ „ GO Machinist Teek. of Opz. 23 , 800 a I' 1000 

DepOts 

DE LINT & Co., 
Rotterdam. 

NIEUWE HAVEN 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O E R - en 
W A N W T E G K I i S . 

VIIYTO\ H O I , l . l \ * * l ' o . 
Y I L L K K O Y * HO» II. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantoor: ISO l>e Rnyterkade , AVIWTF.ltDAII. I'iliaaal: :t<t H o k l n . 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van compleeie Badinrichtingen — Privaat-inrichtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJteren Badkuipen. — 
Closets, Waschtaföls, Urinoirs enz. — r i l W i l I I N e s V Ü S T I I A T I E . 

Belast zich met do plaatsing cu inrichting in gohoel Nedorlaud. Zeer coucurrce rende prjjzon. 
Teekenini-on cu prijsopgaven gratis. Wedervorkoopors genieten hot gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van R. W A Y G O O D & Co. Ltd. Londen. L I P T E N . 
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PRIJSVRAAG. 
De Vereeniuing „Nijmegen Vooruit" 

schrijft een PRIJSVRAAG uit voor 
het ontwerp van een 

R E C L A H E - R I I . J K T . 
le Prijs £ 5 0 gulden; 2e Prijs l O O 

gnlden. PROGRAMMA wordt op aan
vrage toegezonden door den Secretaris 
F. C. W. NOORDUIJN, Nijmegen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegel. 

AANBESTEDING op 
lUimetem 97 April 
idftS, iles namiddags ten ! 

2 ure (lokale tyd), ann het B U R E A U 1 
van den SECTIE ING ENI KUR der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
•Doorwegen, in hel Stationsgebouw te 
Groningen, van: 

BESTKK I. 
H e t uit voert'ii v a n Verfwer-

kt'ii m e t b i j l e v e r i n g «Ier 
m a t e r i a l e n op de l i j n e n 
II a i' I i ii a t' ii N i f ii « e 
S c h a n » . ( > r o n i n g e n - > 
H e l f x i . i l en S n u w e r d -
K o o d e M c l i o o l . i n negen 1 

perceelen. 
De BESTEDING geschiedt volgens i 

£ 20 van het bestek. 
liet BESTEK ligt van den 6&*n\ 

April 1897 ter lezing aan het Burean 
van den Heer Stctie-Ingenieur H. J . I 
V A N HOORN te Groningen en is op 
aanvraag aan geroemd bureau te be
komen tegen betaling van f 0 . 5 0 . 

INLICHTINGEN worden gegeven 
als in bestek vermeld. 

GBOKINGEI , den (iden April 1897. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING op 
Din»elag 97 April 
IHH7, des namiddags ten 

2 ure (lokale tijd), aan het B U R E A U 
van den SECTIE-INGENIEUR der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in het Stationsgebouw te 
Groningen, van: 

BESTEK K. 
H e t v e r r i c h t e n v a n eenige 

o n d e r h o u d s w e r k e n a a n 
gehouwen, k u n s t w e r k e n 
enz . d e r l i j n e n II a r l i n-
g e n N i e u w e S c l i a n i 
en l i r o n i ii g e n — O e i f-
/. i j l . i n negen perceelen. 

De BESTEDING geschiedt volgens 
« 115 van het bestek. 

Het BESTEK ligt van den Oden 
April 1897 ter lezing aan het Burean 
van den Heer Sectie-Ingenieur H. J . 
V A N HOORN te Groningen en is op 
aanvraag aan genoemd burean te be
komen tegen betaling van f 1.00. 

INLICHTINGEN worden gegeven 
all in het bestek vermeld. 

GRONINGEN, den (iden April 1897. 

W i l l TILLMANNS'SCHE WELLBLECH-FABïUK 
li. Vor/Jnkcioi. IIE.UKOIEIIft. 

O V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N enz. met gegolfd P L A A T 
I J Z E R , R O L L U I K E N van S T A A L of H O U T in verschillende 
constructies. 

V e r t e g e n w o o r d i g e r : 

B. J . II E N N El J.1'li. Keizersgracht 263, Amsterdam. 

BECKER & BUDOINGHL 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

V A M 

W A T E R P A S - I I O E K M E E T -
B N A N D K R K 

I N S T R U M E N T E N , 

voor I N G E N I E U R S , A B C E I T E C T B H , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , « B A . 

ti! cc mui l ieerde 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Firma Van Lelyveldt en Hiibrecht. G. SCHÜHE J . F a 
"Valkenburg; l>ü Hielden. 

S C H E L P K A L K F A B I U E K en HANDEL in S T E E N K A L K en TRAS. 
Asrentem te Kmirrdan de Heeren I. A I 'It A \ s «v « <>.. Z u i d b l a a k So. 7m. 

Directie te Valkrnlttirs 'ie heer * | ; \ I I. 

Maatschappij 

tegen iJultllLchade 

D e l l l j U l j l l L r i l l l / J J l l van 1846 
's GRAVENHAGE, HerHpleit*, 

hoek Primestraat — ZUTPIiEN 
AMSTERDAM. Sophiaplein ROT
TERDAM. Zuidblaak 50 — BREDA. 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

I , A « K P B B M I Ë H . 

'J. 
P H O T O Z I N C O G R A P H I E 

e n K l é r i ' i i l j p e - l i n - i e l i l i i i j j 

van G. J. THIEME, te Arnhem 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor Photo
l i t h o g r a p h i c . bij/.onder geschikt 
voor de reproductie van P l a n a , Tee 
k e n i n g e n enz. van IIH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo -
z i n c o g r a p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n en G r a v u r e n , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van 1111. Uitgevers enop zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor HH. 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van boworking 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

O. J. T H I E M E . 

V P . S C H O T E L » ™ 
D O R D R E C H T . 

Stoommarmerxagerij Steenhouwerij. 
Steen- en Marmerhandel. 

OPRUIMING 
v a n vroegere J a a r g a n g e n v a n 

„DE OPMERKER". 

Voor zoover de voorraad strekt, 
worden de volgende jaargangen van 
„De Opmerker" tegen de daarbij ver
melde prijzen opgeruimd: 

In losse Maden. Ingonaaid 
Jaagang 

• i 
1884 f 1.50 f 2 Jaagang 

• i 1885 „ 1.50 ») 2 . -
n 1886 „ 1 50 »ï 2. 

1887 „ 1.50 11 2. 
1888 „ 1.50 2. 
1889 ., 1.50 ï ï 2. 
1890 „ 1.50 11 2. 

n 1891 * 
M 

n o . 

M 1892 * 
1» 

ii 2. 
H 1893 „ 1.50 ii * 

1894 * ii 2.— 
1895 ,. 2 . - j * 2.50 

ij 1896 n 2 . - )» 2 50 
De met een * gemerkten zijn uit

verkocht. De jaargang 1893 is zonder 
register. 

Na ontvangst van postwissel, waarop 
vermeld is welke jaargangen men ver
langt, volgt de vrachtvrije toezending. 

D E ADMINISTRATIS. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 

Z A T E R D A G , i Mei 1S97. 

REDACTEUR 1 F. W. VAN GENDT Jl iz. Adres voor Redactie en Administrol 
• Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland ƒ 5 . — , waarover 

op 1 April en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
lielgie, bij vooruill>ctaling f 0.50 en voor de overige landen der Post
unie. r..ct inbegrip van Xederlandsch-Indic cn Transvaal, bij vooruit
betaling / 7.50. 

Bureau vau De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 's-Graeenkage. 
Advertentien van 1 tot 6 regels ƒ1,30, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.20 Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke Hommers met 
plaat ƒ0.25, zonder plaat /0.15. 

KENT'. H E R N I E U W D E K E N N I S M A K I N G M E T 
VIJF O U D E B E K E N D E N . (*) 

{Vervolg van bladz. 131.) 

Het is een gelukkige eigenschap van de menschen 
dat zij allen van al het bestaande niet evenveel houden. 
Zoo is ook de liefde voor Godsdienst en Kunst, Waar
heid en Schoonheid over het algemeen niet in gelijke 
mate aanwezig en genieten dus onze vier oude be
kenden , van elk onzer, geen gelijkmatige genegenheid. 
Bij de reden daarvan zal ik niet stilstaan. De kortste 
en gemakkelijkste verklaring daarvoor, welke echter 
niets verklaart, is die welke zegt: dat ligt zoo in onze 
natuur. Wat mij betreft, ik heb de kunst het meeste 
Hei. ik schat ze het hoogst en ze kan, naar mijne 
meening, niet hoog genoeg worden geschat. 

Ik noem ze daarom het eerst, zonder daarbij 
eenige speciale kunst bijv. de schilderkunst of de 
bouwkunst op het oog te hebben, en bedoel ze in 
dien zin gelijk ze kan aangeduid worden door dat
gene waaraan de zaken en voorwerpen in de natuur, 
en soms ook in het dagelijksch leven, hun aantrekke
lijkheid, hunne bekoorlijkheid en vooral hun uitstralen
de, reine geestkracht ontleenen. 

Ik waag het niet u een andere, meer bepalende, 
definitie van kunst te geven. 

Hare ouderdom brengt van zeil" mede dat zij 
eene geschiedenis heeft; maar, zoover ik weet, bestaan 
er geen bepaalde bronnen waaruit eene beschrijving 
van haar prille jeugd kan geput worden. Toch meen 
ik te mogen aannemen, dat zij een wordings-geschie-
denis heeft, dat wil zeggen, dat zij niet nu en dan 
bij tusschenpozen is te voorschijn getreden, maar dat 

(*) Lezing, gehouden door den heer L* M. Moolenaar in de Ver
eeniging tot bevordering der Houwkunst, te Groningen. 

zij een ongekende bron tot oorsprong heeft, die 
haar voortdurend en altijd dezelfde doet zijn. 

Met het oog op de omstandigheid, dat wij haar aan
treffen onder alle volken der aarde en overal sporen van 
haar wezen vinden afgedrukt op de voorwerpen, die 
uit de oudste tijden afkomstig zijn, doet men het 
beste aan te nemen, dat hare gebuortc denzelfden 
oorsprong heeft als de wording der menschheid. Hoe 
aannemelijk deze meening ook schijnen moge, toch 
wordt zij niet altijd gedeeld. Zoo is wel eens beweerd, 
dat de Kunst, op zekere tijdstippen wordt uitgevon
den, en meer een uitvloeisel is van een tijdelijken 
lust van den mensch, om door dit of dat boven anderen 
uit te steken, dan eene oorspronkelijk geschapen kracht 
van hooger beteekenis dan luim of lust kan zijn. 

Ook in het aan u allen welbekende verhaal van de 
schepping der wereld, vindt men niet vermeld dat 
nevens alles wat geschapen werd, ook Kunst, Gods
dienst, Waarheid en Schoonheid in het aanzijn werden 
geroepen. Eigenaardig is het dat in dit verhaal van 
niet anders dan van stoffelijke zaken wordt gesproken. 
Slechts aan 't eind wordt gezegd, dat God den mensch 
schiep naar Zijn beeld. Doch doorlezen we verder de 
geschiedenis van het eerste menschenpaar en vervolgens 
van hunne nakomelingen, dan vindt men al zeer 
spoedig eenige aanwijzingen, dat Kunst en Godsdienst, 
en dus ook Waarheid en Schoonheid, toen reeds tot 
het geschapene behoorden. 

Na het verhaal van de schepping van Adam en 
E v a , van hun verdrijving uit het Paradijs en van 
het dooden van Abel door K a ï n , vinden we ver
meld dat Kaïn een stad bouwde en dat een achter
achter-kleinzoon van hem, genaamd Jubal, harpen en 
orgels maakte en een dito kleinzoon, genaamd Ttibal-
K a ï n , een meester is geweest in het bewerken van 
koper en ijzer. 

http://Helfxi.il


• 3 9 

13» 

We lezen verder, dat intusschen aan Adam en 
E v a , in de plaats van Abel een andere zoon, ge
naamd Seth, werd geschonken en dat men, toen 
aan dezen op zijn beurt een zoon werd geboren, 
genaamd Fnos, den naam van den Schepper begon 
aan te roepen. 

Ongetwijfeld heeft dus, reeds in de vroegste tijden, 
de aanschouwing van het voortdurend werkzame en 
vruchtbare, van het ondoorgrondelijke en verhevene, 
dat al het geschapene vervult, den zin voor Gods-ver
eering opgewekt, en heeft evenzeer de aanschouwing 
van het evenredige en harmonische en van de wonder
baarlijke eenheid en verscheidenheid, waarvan al het 
geschapene getuigt, bij den mensch den kunstzin in 
het leven geroepen. 

Wanneer men zich de vrijheid veroorlooft om de 
volgorde te veronachtzamen van het geschiedverhaal, 
dat de kunstbeoefening aan de beoefening der Gods-
vereering doet voorafgaan , en daarbij het betrekkelijk 
klein tijdsverloop tusschen den aanvang der beoefe
ning van den godsdienst en de beoefening van de 
kunst buiten rekening laat, dan zal men mij de voor
onderstelling toegeven, dat Godsdienst en Kunst nage
noeg gelijktijdig voor den nienschelijken geest kenbaar 
werden en hunne beoefening door den innerlijken drang 
om het volkomene te naderen, eene behoefte werd. 

Godsdienst en Kunst loopen dan ook, saamgeweven 
als een gouden draad, door de geschiedenis van alle 
volken en zijn te samen de voortbrengende kracht, 
die door den godsdienstzin en den kunstzin werd en 
wordt aangewend tot de voortbrenging van al datgene 
wat als kunstwerk kan gehuldigd worden. 

Het is zeker overbodig te zeggen, dat ik nu en in 
het vervolg geen bepaalden godsdienstvorm op het 
oog heb. 

Godsdienst en Kunst behooren dus bij elkander en 
het is moeilijk, ik zou bijna zeggen eene ongerijmd
heid , van den eenen te spreken, zonder de andere te 
noemen. Men zal hierop kunnen aanmerken, dat er 
toch heel veel menschen zijn die zeer consciëntieus 
godsdienst beoefenen, terwijl ze niets met kunst „op" 
hebben en weer anderen die zeer vlijtig kunst be
oefenen , maar godsdienst overbodig achten. 

Het komt mij voor dat dezulken in het eene, zoo
wel als in het andere geval, te groote verwachtingen 
koesteren van hunne eenzijdige oefening en godsdienst 
of kunst beschouwen, elk, als een op zichzelf staand 
element. 

Dat deze beschouwing onjuist is, wordt verklaard 
door de omstandigheid, dat men van de vroegste 
tijden af, bij alles wat men noodig achtte voor de 
uiting van den godsdienstzin, ook de in eiken tijd 
hoogst bereikbare kunst vindt toegepast en dat bij 
elke verandering van den vorm waarin de Godsdienst 
beoefend werd , ook de Kunst op eene, met dien vorm 
overeenstemmende wijze op den voorgrond trad. 

Uit samengaan van godsdienst en kunst, leidde 
t o t zulk eene hooge mate van kunstontwikkeling, 
dat wij nog heden-ten-dage niet alleen vol bewon
dering de overblijfselen der kunstwerken uit vroeger 
rijden als dierbare schatten verzamelen, maar ook 
vele denkbeelden en zaken, die van eene geheel 
andere wijze van godsdienstbeoefening dan de onze 
getuigen, als niet te overtreffen uitingen van gods-
Jienstzin aanvaarden , instandhouden en in onze samen
leving toepassen. 

1 let is daarom op zijn minst genomen vreemd, dat 
men de overblijfselen van oude kunstwerken in vele 
gevallen uitsluitend beoordeeld heeft naar hun uiter
lijk vertoon . en meestal geen rekening heeft gehouden 

met den godsdienstvorm, die voor de totstandkoming 
van die kunstwerken noodzakelijk was. 

Men bespreekt en verhandelt gaarne de kunst en 
hare zaken uit vervlogen tijden , maar schenkt nauwe
lijks geen, of zeer weinig aandacht aan de wijze 
waarop in die tijden de godsdienst beoefend werd, 
en terwijl men met de godsdienstige denkbeelden 
dier tijden omspringt, als waren zij van nul cn geener 
waarde, acht men de kunstbeoefening en de kunst
werken , welke van die denkbeelden de dragers zijn, 
zeer hoog en goed genoeg om ze in den tegenwoor-
digen tijd, onder alle omstandigheden na tc volgen, 
indien ze maar, gelijk men meent, pasklaar kunnen 
worden gemaakt in de richting waarin men geleerd 
heeft en gewoon is te denken. 

Men vergeet daarbij, dat men zoodoende hoogst 
eenzijdig handelt. 

liet is een dagelijksch verschijnsel dat een in het 
algemeen bepaalde kunstuiting, voetstoots wordt ver
oordeeld omdat ze niet past bij de wijze waarop, en 
de richting waarin, de kunstzin van den beoordeclaar 
is ontwikkeld. Deze richting wordt in de meeste ge
vallen op haar beurt bepaald door de wijze, waarop 
men geleerd heeft en gewoon is den godsdienst te 
beoefenen. 

Daar het nog een algemeen verschijnsel is dat 
nagenoeg ieder sijn wijze van godsvereering als Jen 
godsdienst beschouwt, vloeit uit het nauw verband 
dat tusschen godsdienst en kunst bestaat, van zelve 
voort, dat men op het gebied der kunst dezelfde 
verwarring, dezelfde haken en oogen aantreft als op 
het terrein van den godsdienst. 

Ge kunt bijv. op dien grond als een gevolg daar
van en als zeker aannemen, dat de Renaissance der 
middeleeuwsche kunstbeoefening, die wij als het ware 
hebben zien worden en ontwikkelen uit den gemodcr-
niseerden Katholieken godsdienstzin en het nagenoeg 
kunstloozc waarmede de Hervormde godsdienstzin 
zich tevredenstelt, langer zullen bestaan dan elke 
andere kunstuiting van dezen tijd, omdat cle streng 
omlijnde Katholieke godsdienst en de sterk verdeelde 
l'rotestantsche godsdienst alsnog zulk cen groot 
overwicht op de levensverhoudingen aantoonen, dat 
elke poging om een andere cn naar men kan meenen, 
een betere kunstuiting door te voeren, moet afstuiten 
op de partijdigheid die de beide verschillende wijzen 
van godsvereering medebrengt. 

Nochtans is men in onzen tijd druk in de weer 
om, wat men noemt, naar een nieuwen kunststijl te 
zoeken en te streven, speciaal voor de Houwkunst. 
Het is eigenaardig daarbij op te merken, dat de be
weging daarvoor niet uitgaat van tempelbouwende 
bouwmeesters, maar van meubelfabrikanten, reclame-
prententeekenaars en van levensverzekeringskasteelen-
bouwende architecten. 

Ik maak deze opmerking niet om over dit streven 
eenige afkeuring uit te spreken, doch slechts alleen 
om de wijze, waarop de kunst in dezen tijd beoefend 
wordt, met een enkel woord aan te stippen. Kn ik 
voeg erbij dat we eene andere beoefening niet kun
nen en mogen verwachten ; want ook het tegenwoordig 
streven is een gevolg van de wijze waarop men den 
godsdienst beoefent of wellicht soms niet beoefent. 
Of deze wijze beter of minder goed, verhevener en op
rechter ol minder verheven en minder oprecht is dan 
de grootendeels overheerschende en erkende Christe
lijke beoefening van den godsdienst, laat ik in het 
midden, maar een feit is 't, dat de bedoelde meu
belfabrikanten door hun kunstig samengestelde meu
belen een allerhoogst gevoel aan den dag leggen voor 

's menschen stoffelijk welbehagen; dat de reclame-
prententeekenaars met voorbeeldiger ijver zich toe
leggen om 's menschen aandacht te vestigen op alle 
mogelijke zaken van stoffelijken aard en daarom als 
hoogste uiting van kunst een enkel motief voor de 
symboliseering van alle dingen geschikt maken, of 
een reeks niets uitdrukkende vormen ontleenen aan 
de ingewanden van de op het land en in het water 
levende dieren; dat eindelijk de levensverzekerings-
kasteelen-bouwcnde architecten op echt Amerikaansche 
manier alle middelen, in naam der kunst heiligen, 
om daarmede aan allen, die dc stoffelijke welvaart 
als het hoogste goed beschouwen, in kostbaar hout 
en steen de macht te vereeuwigen van god rijks
daalder. 

Om een paar voorbeelden te noemen wijs ik op 
de staalkaarten van meubelen . die van elders worden 
ingevoerd, waarop kasten, kanape's, ledekanten, piano's, 
orgels en andere dingen op verschillende manieren 
in een meubelstuk vereenigd worden. 

Op ile reclame-prenten van de meest verwijderde 
strekking, ontmoeten we de kabalistische lijn in haar 
hoekige en golvende bewegingen toegepast om het 
klokgelui, zoowel als om den rook van een fabrick-
schoorsteen, te symboliseeren; soms moet ze dienen 
als japon van een of andere dame die een kopje 
chocolade drinkt: een andere maal stellen die ge
heimzinnige lijnen de vloeibare massa voor, die uit 
ten pot met mosteid te voorschijn komt. Kindelijk 
wordt ze gebruikt, en dan als toppunt van kunstuiting 
bovendien aangeprezen, om een Christusfiguur aan 
het Kruis af te beelden ten einde daarmede de werk
liedenpartij te symboliseeren. 

Sommige andere reclame-prenten schijnen geïnspi
reerd op de vormen van darmen, nieren, longen of 
andere ingewanden en van vischgraten, en gelijken 
reeds op korten afstand op een stuk van een door
gesneden varken of eenig ander dier. 

Dat bij de verheerlijking van god rijksdaalder het 
streven op den voorgrond treedt om voor het uit
wendig vertoon de meest mogelijke eenvoudigheid te 
betrachten , ligt in den aard der zaak opgesloten en 
is geheel in den toon waarop de niet bezittenden, 
door uitkeeringen van geheel denkbeeldige winsten 
en door aanhalingen van bijbelspreuken door de, het 
land doortrekkende priesters der verzekeringsmaat
schappijen worden uitgenoodigd hun offers neer te 
leggen aan de voeten van het altaar van Moloch. 

Merkwaardig is tevens daarbij op te merken dat 
naast het streven naar eenvoud, voor het uitwendige 
der gebouwen. geen middelen en ko>ten worden ont
zien om het inwendige der gebouwen zoo kostelijk 
en gemakkelijk, zoo huiselijk en gezellig mogelijk in 
te richten; merkwaardig vooral daarom, omdat dit 
streven op den voorgrond wordt geplaatst in een 
tijdperk, dat het halve menschdom de gezelligheid 
zoekt in het koffiehuis en de andere helft, in den 
strijd om het bestaan zoo hard wordt voortgestuwd, 
dat ze blij is wanneer ze over een doodgewoon 
onderdak kan beschikken. 

Blijkbaar is er dus aan de huiselijkheid en de 
gezelligheid , die men bij het transformeeren der woon
huizen op het oog heeft, niet heel veel behoefte. 

Ik zeide zooeven dat men in dezen tijd niets anders 
kan en mag verwachten dan eene hoogst tijdelijke 
kunstuiting onder allerlei vormen. 

Dit vindt zijn grond hierin, dat de Kunst, nu zoo
wel als vroeger , haren metgezel den Godsdienst getrouw 
blijft en ilit algemeen over het hoofd wordt gezien. 

De materialistische strooming, die eenige jaren ge
leden door de wereld is gegaan en gedurende eenigen 
tijd de geestkracht als een gevolg van een mechanische 
omzetting der ruwe stof heeft leeren beschouwen, heeft 
natuurlijkerwijze aan godsdienst en dus ook aan kunst 
niets kunnen doen, want godsdienst en kunst zijn 
de dragers van de geestkracht, die zich verzet 
tegen al wat machinaal is cn die we juist daarom 
hooger schatten dan de stof, omdat wc haar uit de 
geschiedenis der feiten hebben leeren kennen, niet al-
een machinaal voortgebrachte, maar als eene geschapen 
kracht, die voeren kan tot de algemeene erkenning 
van eene geestelijke almacht 

Men dergelijke strooming, die ook in vroeger eeuwen 
meermalen op den voorgrond is getreden , heeft zich 
altijd maar voor korten tijd met eenige kracht kun
nen staande houden, en zoo is ze ook nu weder, 
nagenoeg geheel, van het wereldtooneel afgedrongen , 
evenwel niet zonder den invloed van haar kortstondig 
bestaan achter te laten. Deze invloed heeft in elk 
geval die gunstige zijde, dat het bewustzijn van een 
geestelijke kracht, na een tijdelijke verdooving, als 
het ware met vernieuwden ijver te voorschijn treedt 
en onbewust nieuwe banen zoekt om godsdienstzin 
en kunstzin te bevredigen. Naar ik meen moeten we 
aan deze omstandigheid voor een groot gedeelte de 
tegenwoordige wijze van kunstbeoefening toeschrijven. 
Ik zeg grootendeels, omdat ook nog een andere macht 
in het spel is, die — ik zal ze u later noemen zulk een 
grooten invloed uitoefent dat, onverschillig op welke 
wijze, hetzij door Katholiek of Protestant, de gods
dienst wordt beoefend, een ieders kunstzin meer of 
minder wordt geleid in een richting, die van eene 
natuurlijke wijze van doen afwijkt. 

Keeren we nu nog even tot het oude scheppings
verhaal terug, om op te merken dat daarin, evenmin 
als van godsdienst en kunst, sprake is van den grond
slag, waarop in later tijd de menschheid met behulp 
van godsdienst en kunst moest trachten om de schep
pende almacht te naderen. Doch de verdere geschie
denis der menschheid geeft dien grondslag duidelijk 
aan en de hooge beteekenis der woorden, welke dien 
grondslag aanduiden , wordt meer of minder algemeen 
erkend. Ik bedoel de beide woorden, die even als 
Godsdienst en Kunst een gestalte voor ons aannemen 
en thans als de beide andere oude bekenden, de 
Waarheid en de Schoonheid , op den voorgrond treden. 

Wij kunnen de beteekenis van waarheid en schoon
heid erkennen, maar nimmer geheel gevoelen en met 
onzen geest omvatten. Een juiste verklaring van die 
beteekenis is heel dikwijls beproefd, maar nooit gelukt. 
Telkens blijkt de onmacht onzerzijds tegenover de 
Almacht, die Godsdienst en Kunst. Waarheid en 
Schoonheid omvat houdt. 

Wij kunnen daarom niet meer dan eenige beschou
wingen geven en slechts stilstaan bij de feiten, waar
van de beteekenis, die gewoonlijk aan waarheid en 
schoonheid wordt toegekend, kan worden afgeleid. 

Ik vraag vooral voor deze oude bekenden uw aan
dacht , omdat het mij toeschijnt dat de heerschende 
begrippen omtrent waarheid en schoonheid nog al 
uiteenloopen en hun verband met godsdienst en kunst 
somtijds minder juist en onvolledig in het licht wordt 
gesteld. 

Vooreerst is het opmerkelijk dat voor waarheid 
veel meer wordt gestreden dan voor schoonheid, en 
dat vooral voor de oogen van den zoogenaamden 
godsdienstigen mensch de waarheid alles, de schoon
heid zoo goed als niets beteekent. Kvenzoo stellen 
vele kunstenaars de fantasie hooger dan dc waarheid 
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of noemen de schoonheid hun ideaal. Onwillekeurig 
vraagt men zich af, aan welke oorzaken moet worden 
toegeschreven dat voor de waarheid over het algemeen 
veel meer gevoeld wordt dan voor de schoonheid, 
terwijl toch beide denzelfden oorsprong vertegenwoor
digen en tot hetzelfde doeleinde geschapen zijn. 

Reeds in onze vroegste kindsheid wordt ons geleerd , 
boven alles de waarheid lief te hebben, de waarheid 
te spreken en overal en in alles te betrachten; het 
wordt ons als het ware ingepompt, nooit of nimmer 
van de waarheid af te wijken. 1 .ater in het maat
schappelijk leven worden we overstelpt met wetten 
en voorschriften, volgens welke men in de waarheid 
kan voortwandelen. Advocaten, priesters, onderwijzers 
en voorts allerlei slag van menschen, die zich geroepen 
achten en geroepen worden om dc waarheid te verkondi
gen, treden op om ons den rechten weg te leeren kennen. 

Daarentegen wordt ons in onze prille jeugd nooit 
iets van of over de schoonheid ingeprent, hoogstens 
wordt ons geleerd, dat een vuil gezicht en een ge
scheurde broek erg lcelijk staan of dat we niet zulke 
malle gezichten moeten trekken. Op latcren leeftijd 
is het al niet beter gesteld; het woord schoonheid 
wordt zelden genoemd en niet zelden hoort men iemands 
oordeel over de schoonheid van iets, toegeven door 
de in oprechtheid geuite meening: het zal wel zoo 
zijn. Met andere woorden: ik geloof je gaarne want 
ik begrijp er niets van. Ook meer in het algemeen 
wordt de beoefening der schoonheid maar hoogst zelden 
aangeprezen en nog veel minder als een voorwaarde 
in het algemeen belang opgelegd. 

Alle wetten, regelen en voorschriften voor de be
waring van het maatschappelijk evenwicht zijn een 
uitvloeisel van- en gericht op het streven naar waar
heid , maar met betrekking tot het streven naar schoon
heid , zal men in geen enkel wetboek iets vinden. 
Zelfs in eenig stads-politie-rcglement, dat toch ge
woonlijk met de meest mogelijke gevoeligheid voor 
het welzijn van anderen , wordt gereed gemaakt, zal 
men het woord schoonheid tevergeefs zoeken. 

Men vindt het streven naar waarheid nagenoeg bij 
alle menschen en het streven naar schoonheid slechts 
bij enkelen. 

Dit is vooral in onzen tijd, met zijne hoogst ge
roemde beschaving en ontwikkeling, zeer opmerkelijk, 
omdat de geschiedenis van vroegere volken, die, ge
lijk men meent, in vergelijking met onze beschaving 
zeer veel minder hoog stonden, ons leert, dat bij die 
volken het streven naar schoonheid niet minder dan 
het streven naar waarheid als een zaak van algemeen 
belang werd beschouwd en tot de maatschappelijke 
en godsdienstige plichten behoorde. 

Wij daarentegen hebben honderde priesters in den 
lande, die allen vol liefde voor de waarheid, door woord 
en schrift, in kerken en schuren, de hooge kracht der 
waarheid verkondigen, terwijl, voor zooveel mij be
kend is, in ons land maar een van deze met de macht 
van het woord en in het bijzonder met de macht van 
zijn woord, nu hier dan daar, niet alleen de waarheid 
maar ook de niet minder hooge kracht der schoon
heid, voorstelt als een onmisbaren eisch voor de 
menschheid, die door beoefening van godsdienst en 
kunst het volkomene tracht te naderen. 

Ik kan niet nalaten bij deze opmerking hier hulde 
te brengen aan Dr. Schaepman, wien allen, die de 
kunst liefhebben, niet genoeg kunnen roemen voor 
de wijze waarop hij met zijn veel omvattende kennis 
en zijn buitengewone talenten, steeds (JUS de plaats 
doet zien die aan onze oude bekenden van af de 
schepping der wereld is aangewezen. 

Als ik mij de vraag stel hoe het komt, dat in het 
algemeen waarheid hooger wordt geschat en misschien 
schijnbaar beter wordt verstaan en begrepen dan schoon
heid en er zelfs naar dc eene wordt gestreefd zonder 
naar de andere om te zien, dan meen ik het ant
woord op deze vraag hierin te kunnen vinden dat 
sedert de godsdienst op, wat men noemt, Christelijke 
wijze wordt beoefend, de menschelijke geest al zijn 
krachten heeft ingespannen om in alle dingen de waar
heid machtig te worden. Daardoor heeft men aan de 
schoonheid niet de noodige aandacht kunnen schenken 
en is ze van lieverlede zoo op den achtergrond ge
raakt , dat het spreken van en over waarheid en het 
op den voorgrond plaatsen van dr waarheid een ge
woonte en een behoefte is geworden , terwijl het spreken 
van en over schoonheid niet zelden met onverschillig
heid wordt aangehoord. 

Uit dezen gedachtengang vloeit de waarschijnlijkheid 
voort dat er ook een tijd is geweest. waarin de schoon
heid, meer dan de waarheid, op den voorgrond werd 
geplaatst, en wanneer men daarbij in aanmerking 
neemt dat de mensch over het algemeen niet geneigd 
is een gevestigde meening prijs te geven , tenzij hij 
daartoe zeer krachtig wordt aangespoord of door de 
noodzakelijkheid wordt gedwongen, dan wordt deze 
waarschijnlijkheid bijna eene zekerheid. 

Evenals we nu voor het feit staan, dat er van de 
middelen ter beoefening van den waarheidszin concur-
reerende partijen bestaan om alles min of meer met 
den geest der waarheid te doordringen, evenzoo is er 
vermoedelijk, of liever bijna zeker, een tijd geweest, 
waarin met de schoonheid op gelijke wijze werd ge
handeld. De sporadische gevallen, die daarvan in onzen 
tijd bestaan, zijn gewoonlijk niet een uitvloeisel van 
het bewustzijn, dat slechts kunstzin en godsdienstzin te 
zamen schoonheid kunnen voortbrengen, maar veeleer 
te beschouwen als de nawerking van een krachtig 
streven, dat vroeger bestaan heeft. Wij tuien als 
't ware op de vruchten van dat vroegere streven en 
zijn alsnog onmachtig, schoonheid, in den waren zin 
van het woord, te betrachten en kunst te beoefenen, 
omdat we niet anders hebben geleerd dan onze geest
kracht uitsluitend voor het betrachten van waarheid 
in te spannen. 

Er rest mij thans na te gaan in hoeverre de alge
meen heerschende begrippen omtrent waarheid en 
schoonheid meer of minder juist zijn, welke plaats 
deze geestelijke uitvloeisels, ten opzichte van elkander 
behooren in te nemen en welke hare vijanden zijn, die 
wij te bestrijden hebben. 

Het voorrecht, dat de waarheid geniet van altijd, 
te pas of te onpas, op tien voorgrond te worden ge
plaatst , zou haar van harte kunnen gegund worden, 
indien daarbij niet zeer dikwijls de schoonheid in de 
schaduw werd gesteld of somwijlen geheel werd op-
geoflerd. Zooals het zich in onzen tijd laat aanzien , 
zou men tot het besluit kunnen komen, dat de waar
heid veel meer beteekent dan de schoonheid en bijna 
in elk geval de menschelijke gevoeligheid veel eerder 
geraakt wordt door onwaarheid dan door onschoon
heid. Het maatschappelijk leven biedt daarvan dui-
zende voorbeelden aan. Daar staat, om maar iets te 
noemen, een man gerokt en gehandschoend met een 
eind kachelpijp in de hand, de eene leugen op de andere 
stapelende, om zijn waar, zijn meening, of wat dan ook, 
aan te prijzen; nauwlijks bemerkt men dat hij niets 
dan onwaarheid heeft gesproken of men wendt zich 
met weerzien van dien man af, maar vindt overigens 

niets afkeurenswaardig aan hem; zelfs het leelijke 
open pak, dat hij had aangetrokken, was een middel 
om het vertrouwen op te wekken. 

Men vindt een mensch met een bochel mismaakt 
en beklagenswaardig, maar eene dame met een met 
koehaar of watten opgevuld achterdeel gaat soms voor 
een beeld van schoonheid door, en diezelfde dame 
gaat zonder blikken of blozen en overtuigd van hare 
waarheidsliefde, ter kerke om zich te oefenen in gods
dienst. 

(Wordt vervolgd!} 

E E N T E N T O O N S T F . I . L I N G V A N K U N S T 
I N D U S T R I E . 

In het gebouw van de Maatschappij tot bevor
dering der Houwkunst te Amsterdam is een tentoon
stelling van kunst-industrie geopend. 

De grootste inzending, en tevens zeer belangrijk , is 
die van de Amersfoortsche Tapijtfabriek. Deze fabriek 
toont een hoog standpunt in dezen tak van industrie 
in te nemen. 

Van De Hazel en Lauweriks zijn eenige ontwer
pen van meubelen aanwezig. Met eene steeds groote 
mate van oorspronkelijkheid en eenvoud geven deze 
heeren kranig werk. Hoe jammer dat er niet een 
enkel uitgevoerd meubeltje van hen aanwezig is. 
Van hunne hand zijn tevens een aantal houtsneden 
g e ë x p o s e e r d , die onder 't beste van 't ingezondene 
mogen gerekend worden. Van Hecht en üyser inck 
te Amsterdam is er een flinke inzending van kronen 
voor gas- en electrisch licht, haarden, giet-en smeed
werk, waarvan vooral het smeedwerk zeer goed ge
noemd kan worden. G . en J. Cool te Amsterdam 
hebber, een paar marmeren schoorsteenmantels in
gezonden. Hoewel het materiaal zeer schoon is, valt 
het te betreuren, dat de behandeling ervan niet een 
weinig oorspronkelijker is, want we vinden hier weer 
de oude vervelende vormen , die men aan eiken man
tel ziet. 

J. J. Goettsch te Utrecht stelt een paar zeer goed 
geslaagde haarden tentoon. 

De heer Joz. Merkelbach te Utrecht toont zich 
door zijne inzending van drijfwerk in leder een waar 
kunstenaar in zijn vak. Goede vormen, strak uitge
voerd in flink reliëf, zijn het kenmerk van zijn werk. 

Ken der beste inzendingen is zeker wel de faiënce 
van den heer J. W. Mijnlief te Utrecht. Dit werk 
kan op éen lijn gesteld worden met dat van de 
Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg. 

De Gebr. Ravesteijn te Westraven hebben ditmaal 
niet hun gelukkigste werk ingezonden. 

Van den heer J. Wijdoogen te Amsterdam was 
Kngelsch behangselpapier in ruime mate aanwezig; 
een paar patronen kunnen werkelijk goed genoemd 
worden. 

Ken en ander samengevat, is deze kleine doch zeer 
belangrijke tentoonstelling een bezoek overwaard. 

E E N N I E U W S T A D H U I S T K S H E F F I E L D . 
Het nieuwe stadhuis, hetwelk binnenkort officieel 

door de Koningin van Engeland geopend zal worden , 
is gebouwd op een terrein, waar vóór eenige jaren 
niets dan oude en vervallen winkels en arbeiders
woningen stonden. 

Schoonheid van contour en rijkdom van behandeling, 
meer dan goede verhoudingen, zijn de eigenschappen 
welke bij een eerste beschouwing in het oog vallen. 
De best geslaagde partij in den gevel is een fraaie 
toren, hoog 65 M . , waarop een bronzen Vulcanus 
geplaatst is. 

De stijl van het gebouw is gedeeltelijk ontleend 
aan de Renaissance, maar in een bepaald modern 
karakter uitgewerkt. In de details, zoowel in- als 
uitwendig, heeft de architect, de heer E . W . Mount-
ford, vele symbolische voorstellingen gegeven. 

liet gebouw is geheel vrijstaand, de voornaamste 
gevel is die in de Pinstone Street. De ingang in 
deze straat heeft aan weerszijden dubbele kolommen; 
in de tympan daarboven vinden we een zeer gelukkig 
geslaagd stuk beeldhouwwerk, voorstellende de Klectri-
citeit en de Scheepvaart. 

Aan beide zijden van den topgevel bevindt zich een 
gebeeldhouwde fries, lang en hoog 10 bij 1 M. Aan 
de eene zijde is hierin de Kunst, aan de andere zijde 
de Nijverheid voorgesteld. Het zeer goede beeld
houwwerk is uitgevoerd door den heer F. W. 1'omerov. 

Het inwendige is rijk bekleed met marmer in ver
schillende , prachtig harmonie-erende kleuren. Inwendig 
is het trappenhuis een der beste gedeelten, waar
aan zich een zeer ruime corridor aansluit, toegang 
gevende tot de grootsche receptiezalen, die zóó inge
richt zijn, dat zij bij speciale gelegenheden aaneen ge
bruikt kunnen worden, waardoor dan een ruimte van 
55 bij 12 M . ontstaat. 

De kosten hebben ongeveer twee millioen gulden 
bedragen. 

MAATSCHAPPIJ TOT l i K V O K D L K l X G DHR HOl 'WKl 'XST. 
AI 'IIEELIPil: AltSTER DAM. 

Vergadering van Vrijdag 23 April 1897. 

Nu lezing en goedkeuring van de notulen, werd bet nieuwe 
l id, de lieer W. A. E. van Geuns, met hartelijke woorden door 
den voorzitter verwelkomd cn vervolgens eenige ingekomen stukkeu 
behandeld. 

Door den voorzitter werd medegedeeld, dat in de vergadering 
vnn de besturen der verschillende afdeelingen van de Maatschappij , 

i gehouden op Donderdag 22 April, besloten was, om als candi-
daten voor de vacant komende zetels in bet bestuur te stellen 
de heeren A Salm I I.Bz. te Amsterdam . J . Verheul Dz. te Itotter-
dain eu Hartman te Delft, eu deze heeren hij de leden, door 

1 middel eener advertentie in bet /nut:,•kundig Weekblad, als zoo-
I danig aan te bevelen. 

De beer A. Salm (J.Bz , voorgesteld door de heeren C. B. 
Posthumus Movjes en l i . .1. Ouendag, werd met algemeene stem
men als lid der afdeeling aangenomen er. do heer W. .1. de Groot 
benoemd als afgevaardigde van de Afdeeling voor het nazien van 
dj rekening eu verantwoording vun de Maatschappij over het af
geloopen jaar. 

Hierna verkreeg do heer Mr. II. Verkouteren, advocaat-procureur 
alhier bet woord, om eenige van de vragen, door het hoofdbe
stuur gesteld, iu te leiden. 

Omtrent vraag I was spreker van oordeel, dat de overheid zeer 
veel kan doen, om het bouwen van frnaie huizen to bevorderen, 
welke meening uitvoerig door spreker werd toegelicht. 

Vraag 11 was door de bespreking van de voorgaande vraag 
reeds gedeeltelijk beantwoord, zoodat spreker daarover slechts 
kortelijk sprak. 

Vraag VIII werd door spreker uitvoerig behandeld, en wel in 
de eerste plaats de positie van den architect tegenover de wet 
cu iu de tweede plaats ten opzichte van het contract. 

Volgens oordeei van deu heer Verkoiitercn moest vooral kracht 
wordeu gezocht in de goedo bewoordingen van het contract van 
aanbesteding, waarom spreker in het algemeen den raad gaf, om 
dit contract door ecu deskundige te laten opmaken, waardoor in 
vele gevallen procedeeren kon worden voorkomen of wel bekort. 

Xaar aanleiding van het gesprokene werden door de aanwezigen 
vragen tot den spreker gericht of bedenkingen geopperd. 

Nadat de heer Verkoutereu de verschillende sprekers had be
antwoord, bedankte de voorzitter den spreker voor zijne met 
applaus begroete belangrijke mededeeliugen 

Door den heer 0. T. J . Louis Hieber werd alsnu eene ver
handeling gehouden over het houwen in den l-'runkischcu t(jd, 
welke lezing, dooi* het vergevorderde uur evenwel beduidend 
moest worden bekort. 

In deze van veel onderzoek getuigende lezing weersprak do heer K. 
in de eerste plaats de dikwerf geopperde meening, dat de Franken 
bestaande gebouwen zouden hebben gesloopt, om van do af
komende materialen hunne monumenten te stichten; alleen heb
ben zjj, omdat hun eene restauratiewoöde vreemd was, de mate
rialen van ruïnes voor hunne bonwwerken gebezigd. 

Vervolgens gaf spreker een overzicht van hunne wyze van 
bouwen, de gebruikte materialen en de bewerkingen daarvan, 
om daarna verschillende constructies en versieringen te bespreken. 



Voor ilt' instandhouding van de eenmaal voltooide bouwwerken 
waren bepaalde personen verantwoordelijk, terwijl de talrijkheid 
van de in dien tijd gestichte monumenten uit dc laatste onder
zoekingen overtuigend is bewezen, waarvan door spreker een 
groot aantal waren genoemd Ook ons land bezit in het Valkhof 
te Nijmegen een belangrijk monument voor dc geschiedenis dezer 
periode. 

Spreker eindigde zijne zeer toegejuichte rede met de opmer
king, dat wanneer men de kostbare versieringen van enkele der 
monumenten nader beschouwde, men geneigd was de vraag te 
Opperen, wat er waar was van den eenvoud waarmede de historie 
Karei den üroote beeft omhuld. 

He Voorzitter betuigde namens de Vergadering zyne dank ann 
den heer Louis Richer voor zjjne onderhoudende verhandeling. 

Nadat op een vraajr van den heer \V. .1 de Oroot, betreffende 
de candidate!) voor het Hoofdbestuur, do Voorzitter had geant
woord, werd de vergadering niets meer san de orde zjjnde gesloten 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1055e vergadering >>/> IVocnsdag 2S Af>ril 1897* 

Nn opening cn lezing der notulen, las de Voorzitter het j a n -
rapport van do prjjsvragen 1896/97. 

De uitslag was als volgt: 
I. <t e n 0 o t s c h a p s g e b o ti w. 

Prijs.: Motto X. van den heer K. de Bazel. 
Premie: „ Wereldêlad „ - „ Lippits. 

II. I) o r p s s t a t i o n. 
Prijs: Motto Huilen van den heer A. D. N. van Gendt. 
Premie: „ Halfweg „ „ „ VV. van Boven. 

III. B o s c h w a c h t e r a w o n i n g. 
Prjjs: Motto Jagen van den heer A. D. N. van Gendt. 
Premie: „ Houtsnip • * * Joh. B. Lam beek Jr. 
Hierna werd 't woord gegeven aan don heer Jan Stuijt te 

Haarlem , voor zijne lezing over „Gewelven en gemetselde open 
spiltrappen " 

Het eersto gedeelte van dc lezing bestond uit een historisch 
overzicht van het gewelf. Achtereenvolgens besprak de heer 
Smijt deu Romeinschcn, Krauschen en Engelschen gewelfboew, 
duidelijk toegelicht door gravures en eigen schetsen. 

In het tweede gedeelte bepaalde de spreker zich meer tot het 
technische, gaf aan welke formeel cn het meest aanbevelenswaard 
zijn. hoe deze te plaatsen, te versterken en weg tc nemen. 

De voordracht eindigde met een korte beschouwing over ge 
metselde open spiltrappen. toegelicht door /eer duidelijke teeke
ningen van dusdanige trappcu , in aanliouw iu de nieuwe St.-
Bavokerk te Haarlem. 

Met een hartelyk woord werd spreker dank gezegd voor zijn 
belangrijke bijdrage. 

De heer II. P. Berlage werd daarna met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. 

De zomer-oM'iirsie werd door dc leden vastgesteld op Zaterdag 
8 Juli naar Haarlem, om daar de nieuwe St.-Bavokerk en andere 
la-langrijke bouwwerken in oogeuschouw te nemen 

Nadat door den beer Leliman nog een afscheidswoord voor het 
afgeloopen winterseizoen gezegd was, werd de goed bezochte 
vergadering gesloten. 

TECHNISCHE V A K V E R E E N I G I N G . 
AFDEELING 'S-GRAVENIUGE. 

Vergadering van 22 April 18.(7. 
Voor deze buitengewone vorgadering was de beer Sanders van 

Amsterdam uitgenoodigd, tot het houden van een voordracht over 
cementijzer werk en in 't algemeen, toegelicht door proeven en 
photographieön. Daar dezo lezing reeds in de afd. Rotterdam en 
Amsterdam werd gebonden, is het overbodig hierover een uitge
breid verslag te geven en verwjjzen wjj daaromtrent naar Do 
Opmerker van 20 Februari jl. Alleen geven wjj hier den uitslag 
van eenige proeven: 

lo. Een cementbalkje (beton) ter hoogte van 4 c M. en ter 
breedte van H c.M , bij een spanning van I.M.. in verhouding van 
1 cement, 2 rivierzand. Ouderdom »an het huikje ,*> weken; het 
breekt bjj een belasting van 2;i kilo. 

2o. Een cementijzeren balkje met verhouding als boven , waarin 
zich op 1 c M uit den onderKaut bevinden H staatjes van 5 111 M. 
rond ijzer, gebonden op afstanden van 10c.M. De breuk ontstond 
na een belasting van 280 KG. 

8 0 . Verhoudingen als voorgaande, met dit onderscheid dat dc 
staafjes zich uu op I .M. uit den bovenkant bevonden. Do breuk 
ontstaat bij HO KG. belasting. Na omkeering \an het gebroken 
balkje ontstaat de tweede breuk door dezelfde belasting als bij 
\ roef 2. 

De voorzitter bedankte den beer Sanders vuur /ij 11 interessante 
lezing en sloot de vergadering. 

ArïiKlM.IXli A n S T K I t l l A N . 

Vergade 1 ing tan Woensdag 28 April 181)7. 
By de opening deelde de voorzitter mede , dat een der donateurs 

eeu aantal boekwerken aan de Vereeniging schonk en dat eeoiffe 
leden een 76-tal boekwerken ter beschikking der leden hadden 
gesteld. 

Hierna kwam aan de orde de verkiezing van een bestuurslid, 
in dc plaats tan den heer Vecnstra. die naar Rotterdam ver
trokken is: gekozen werd dc heer A. I'. Kooscn, bouwkundige. 

De behandeling van een reglement voor een op te richter. 
„Leeskring" had daarna plaats, waarbij zich een langdurige 
discussie ontspon. 

Met een woord van dank voor de trouwe opkomst, sloot de 
voorzitter dc vergadering. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER Bol W K l Ns'l 
TE LEIDEN. 

Elfde Vergadering vnn 29 April '07. 
Aan de/e vergadering ging voorat eene kunstbeschouwing van 

de plaatwerken: „Verzameling der overblijfselen onzerNationale 
Kunst" en „Kunst-industrie", Voor de expositie werd dank ge
bracht aan de heeren De Koning en Wempe De voorzitter, do 
heer Van Ruyven,opende met cen kort woord deze vergadering. 
Met waardeeMng besprak li ij dn Practische Ambachtschool te 
Leiden, terwyl ook de heer Verstcr. niettegenstaande zijn vroegere 
oppositie tegen de richting waarin werd onderwezen, het tegen
woordige onderwijs veel lof bracht. 

Een ingekomen vraag werd door hot bestuur beantwoord, ter
wijl een tweetal vragen betreffende carbolineeren in handen is 
gesteld van den heer Van der Kloes. 

Op voorstel van het bestuur werd besloten op een nader te 
bepalen dag cen zomeruitstapje tc maken naar Dord-ccht. ken 
einde ook een bezoek tc brengen aan do tentoonstelling Hiervoor 
werd cen crediet van f 80 toegestaan, terwijl 18 leden zich voor
loopig bereid verklaarden de excursie mede te maken. 

Alsnu was het woord aan den heer Adr. J van Achterberg, 
directeur der Practische Ambachtschool, die tot onderwerp had 
gekozen: „Hot ontwerpen van Ornement". Spr. verklaarde opduide-
lykc wyze hoe men door bemiddeling slechts vau teckenhauk en 
driehoek ontwerpen kan. Door eene samenstelling van hoeken 15". 
30°, 45°, enz.. kan men op verrassende wyze b.v. dier- en blad vormen 
maken. Zeer hai.dig schetste spreker tal van figuren, die een 
duidelijk bewijs leverden, hoedanig men op eene zeer gemukke-
lyke manier de schoonste vormen kan verkrygon De verschil
lende mededeelingen hieromtrent. wordon doordeu beor Van Achter
berg gedaan aan de hand van een werkje , L'O-cliroven door den heer 
J II. de Groot. leeraar aun den Kunst ui j . erheids-ehool „Quelllnus" 
te Amsterdam. Verscheiden leokeuïug 11 werden iu verbind met 
de/u wjjze van ontwerpen door spreker geëxposeerd. Aan 't shit 
zyner voordracht dankte spreker hartelyk voor de waardeerende 
woorden over de l.eidsche Ambachtschool gesproken, < >nder 
applaus bracht de Voorzitter spreker den dank der Vergadering. 
Dc secretaris sprak den wensch uit, om on corps de Ambacht
school eens te bezoeken, waar vooral hel schilderen en smeden 
/oo uitstekend worden onderricht 

Na rondvraag sloot dc Voorzitter de vergadering. 

BOI 'WKI NDIG GENOOTSCHAP TE ^ -GRAVENHAGE. 
Vergadering van Vrijdag 30 April 1897. 

Na mededeeling van den Voorzitter, dat het secretariaat van 
het Genootschap thans deti itief was overgenomen door den heer 
P JL Scbeltema, werden eenige huishoudelyke aangelegenheden 
ttU rekening en verantwoording en begroot ing behandeld. Na 
aanbieding van het huishoudelijk reglement van de onlangs op
gerichte Architectengroep, werd bet woord gegeven aan Mr. Jules 
Bothoven, advocaat te 's-Graveuhage, die zich welwillend be
schikbaar gesteld had ten einde het onderwerp: .Onze wetgeving 
op ile onteigening" in te leiden. Met onverdeelde aandacht werd 
de belangrijke voordracht aangehoord, 

Spreker begon met tc wyzen op de groote moeilijkheid van het 
I onderwerp, nut van groot belang is niet alleen voor den be-
j oefenaar der bouwkunst, maar bovendien van zeer actueel belang. 

(ïnteigening en de daarmede in verband staande vragen toch 
komen bijvoorbeeld bij de uitbreiding der grootere steden bijna 
dagelijks ter sprake eu in verschillend verhand, hetzij met het 
cog op allernoodzakelijkste verbeteringen, hetzij in gevallen waar 
uitbreiding en verruiming gewensoht is. hetzij daar waar alleen 
esthetische vragen op den voorgrond treden. Beschouwing van al 
deze vcruchiileude gevallen lag uiet in de bedoeling van den 
spreker, die tevens verklaarde den philosophischen kant van het 
vraagstuk tc zullen laten rusten, omdat men dien niet kan aan
roeren, zonder zich dadelijk testold ie zien voor het i-rooty 
vraagstuk betreffende het karakter, dai moet worden toegekend 
aan het eigendomsrecht. 

Ons bedendaagsen begrip van eigendomsrecht berust op de 
studiën, die reeds vuur eeuwen daarvan gemaakt zijn door ge* 
leerden ale Huyo de Groot, Montesquieu en anderen. 

Opmerking verdient evenwel, koevele bepalingen iu wetten en 
verordeningen heden t«u dage het eigendomsrecht op allerlei 
wyzen beperken, terwijl hetgeen wij verstaan onder outeigeulng 
eigenlijk niet anders is dan een geheele vernietiging van het 
eigendomsrecht. 

Dut dus de onteigening een iustcllii g van ine rijpende beteekenis 
is behoeft goen betoog, vooral wanneer men het eigendomsrecht 
beschouwt, als een der heiligste rechten van den Staatsburger. 

De pbilosofen uit deu revolutietijd deden dit cn in de 
.Declaration des droits de Phomme" wordt dan ook ontzetting 
van eigendom beschouwd els een maatregel, waartoe slechts mag 
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worden overgegann indien het „ten algeiuccncn nutte" wel deug
delijk kan norden aangetoond. 

De/.e opvatting is in on/.c grondwetten gehuldigd en nog vnn 
kracht 

Wanneer men evenwel de vraag «telt, of bet onteigeoingsrecht 
hier te lande geregeld is op een wij/.c in overeenstemming met 
de eischen de» tjjds cn zóo dat liet algemeen daarvan workoljjk 
het meeste nut trekt, dan moet het antwoord hcsli-t ontkennend 
luiden. De groote grieven tegen onze wijze van onteigening zijn 
voor een deel gelegen in den verbazenden omhaal die noodig in. 
om een onteigeningswet tot stand te brengen ; is die er een
maal, dan volgen nog de onteigeningsprocedures, die alhoewel 
daarbg eenige faciliteiten zijn toegelaten, toch nog jarenlang ge
rekt kunnen worden. 

Daar waar hot te doen is, om door onteigening verbetering te 
verkrijgen in woningtoestanden in groote steden, is deze maat
regel, wanneer hij niet, zooals men dat noemt „pur zone'' kan 
worden toegepast, vrij wel waardeloos. 

Ken paar sprekende voorbeelden werden hiervan aangehaald 
uit een rapport van de Maatschappij tot Xut van 't Algemeen, 
over volkshuisvesting. 

1 ingelukkig evenwel zjjn onze rechtsgeleerden het niet eens 
over de vraag, of volgens de Nederlandsche wet onteigening per 
zóne geoorloofd is. Dio wet kent, naar men weet, bet outeige-
ningsrecht alleen toe aan de volksvertegenwoordiging. Daar er 
in 't algemeen echter, waar onteigening noodig wordt, meestal 
slechts plaatselijke belangen in bet spel zjju, is er veel voor te 
zeggen om dit recht toe tc kennen aan de gemeenten. 

Dit begin-e! was onder andere ook gehuldigd in eeu wetsont
werp, indertijd door het toenmalig Kamerlid .Mr. S. van Houten 
ingediend. Dit ontwerp is echter den weg van zoovele andere 
ontwerpei! opgegaan, m. a. w. er is niets van overgebleven dan 
eenige bladzijden parlementaire geschiedenis. 

Zeer te betreuren is dit niet, want het ontwerp was blijkbaar 
te veel alleen gericht op uitbreiding van steden eu bet vergemak
kelijken van de vestiging van industriecle etablissementen , terwyl 
het groote belang van verbeteringen in bet inwendige van de 
steden en het opruimen van ergerlijke toestanden daarin ten 
eenenmale was over bet hoofd gezien. 

Aan het slut van zjjn rede werd door den spreker nog de aan
dacht gevestigd op een maatregel, in den laatsten tijd bij uit
breiding van steden in Duitschland toegepast, hetzelfde doel be
togend, dat hier te lando gewoonljjk door onteigening bereikt 
wordt, namelijk de zoogenaamde „omleggingTen bouwterreinen". 
Evenwel toonde spreker aan, dat aun invoering van een derge-
lijkeu maatregel hier groote bezwaren verbonden zouden zjju en 
betwijfelde hij of dezo u'eetregel van veel invloed zou kunnen 
zjjn op do verbetering van de regeling van ons onteigenings-
reebt, om daarna te komen tot dc conclusie, dat verandering 
op ilit gebied dringend noodzakelijk geacht moet worden; dut 
onteigening per zone gemakkelijker moet worden gemaakt ende 
geheele behandeling van onteigeningsprocedures zooveel mogelijk 
moot wordon vereenvoudigd, terwjjl het hoogst gewenscht bljjft, 
uan de gemeentebesturen de bevoegdheid tot onteigening te geven, 
omdat deze in de meeste gevallen daartoe de aangewezen col
leges zjjn. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-Un.vvKxiuiii:. In dc commissie, belast met liet afnemen van 

de examens b der Fokt. school, zijn benoemd: tot voorzitter. 
J . C'urdinanl, hoogleernar aan die school; en tot leden, de heeren : 
Dr. Kluyvcr, hoogleeraar tc Leiden; Dr. Seboute, hoogleeraar te 
Groningen; Dr. Aronstein, C'op, M o m , Snijders, Telden en Dr. 
Zeeman, hooglcerarcu, en (lips, Van der Kloes, Dr. Sissingh en 
Dr. Do Vries, leeraren aan de Polytechnische School;Dr. Itremer, 
leeraar aan de II. II, S. met 5'j. c. tc Kotterdam; Hartman, 
gemeente-architect te Delft; Krediet, leeraar aan de Militaire 
Academie te Breda; Van Ruyven, ingenieur te Arnhem; Dr. 
Schouten, leeraar aan dc II. B-S. met 6 j . e. te Amsterdam; 
en Dr. Bchrocdcr van der Kolk, lector aan de Universiteit te 
Amsterdam. 

P E R S O N A L I A . 
— Hij den waterstaat iu Xed.-Indië is: 
e e r v o l o n t s l a g e n , op verzoek, Th. \V. C. Herckenrath, 

laatstelijk hoofding. 2e k l . ; wegens overcompleet, de ingenieur 
le kl. .1. de Hooij; 

v e r l o f ve r l eend voor een juar, wegens langdurigen dienst, 
aau den opzichter le kl. A. I). .lansen; 

bepaald dut dc opzichter le kl. V. K. Abell in de residentie 
Kediri eu dc opzichter le kl. J . F. 11. vun Leeuwen iu de resid. 
Scmarang geplaatst blijft; 

ove rgep laa t s t naar de resid. Wcsterafdoeling vuu llorueo , 
als eerstaanwezend watorstaats-auihtennur, do opzichter lo kl. 
J . I'. II. van Leeuwen; naar de resid. Scmarang, do opzichter 
2e kl. Ch. L'. Vcrstcegh cn nuiir dc resid. Westerafilceling van 
Borneo de opzichter le kl. I'. Dommel, 

toegevoegd uan den chef der 4o waterstaatsatdeeling voor 
de werken aan de Brantas-, l'orrong- en Soerahajariviercu, do 
ter beschikking gestelde ambtenaar up wachtgeld .1. de Hooij; 

belast mot de waarneming der betrekking van opzichter ze 
kl . eu geplaatst in liet gouv. Sumatra's Westkust, de ambtenaar 
cp uon-activ. K. A. Uerkhemer. 

— On t s l agen bij do .exploitatie der staatsspoorwegen op Java, 
op verzoek, eervol uit hunne betrekking, de onderopzichters le 
kl. II. D. Maurits on K. \V. A. van Mauw. 

— O n t s l a g e n bij den aanleg der staatsspoorwegen wegens 
overcompleet mot ingang van ultimo April 18117, eervol uit zijne 
betrekking, de tijdeljjke onderopzichter 8e kl. I'. II. .1. V. Mejjcr. 

l icnoe in d tot opzichter 2e kl. en geplaatst bij den aanleg van 
der- staatsspoorweg Batavia-Tangerang-Bantam, de ambtenaar op 
non-nctiv. U. .1. Tirien, laatst die betrekking bekleed hebbende. 

— Tjjdeljjk be las t : mot dc waarneming der betrekking van 
inspecteur 3e kl. bjj bet toezicht op de spoorwegdiensten en het 
stoomwezen, dc adjunct-ingenieur bij de exploitatie der staats
spoorwegen op .lava, A. Brjjau; idem van adjunct-lagenieur bij 
de exploitatie der staatsspoorwegen op .lava, J . I'\ A . Mnlock 
Houwer. 

— Dc heeren Dr. II. IJssel dc Schepper, directeur der stoariue-
kaarseufahriek en A. Goedcwaagen, directeur van de pijpenlubriek 
der tinna F. Goedewuugen en Zoon, beiden te Gouda, zijn benoemd 
tot ridder in de orde van I Iranjo-Nussau. 

— lijj kon. besluit zjjn benoemd: tot landmeter van het kadaster : 
van de 1ste klasse: 
,1. ,1. van Dullemen, 0. G . van llattuni. A. Grlffijn, A S . Keurschot, 

F. G. Stucki, 1'. Sillevis, .1. F. II. Meijer, F. I'. M. llnetens, C'. 
J . I). van Kek cn 1'. .1. Ilogenbuis, allen thans 2de kl.; 

van de 2de klasse: 
.1. W. A. Zeiler, D 1). van den Hout, II. A. van der Zanden. 

J . L. dc l.ango, F. \V. (I. Konijjn, .1. II. A. Boon, .1. \V. den 
Harlogh. I'. A. Bonté, A . W. van Ameyden en A. .1. Welling, 
allen thans 3de k l ; 

van de 3de klasse: 
i i . Oldenziel, A G. Th. de NeynTan Hoogwerf!', P. J.F.Katar, 

J . \V. ten Braak en L. I'. Lejjeiideckers, allen thans 4de kl. 
— Bij Min. beschikking is de civiel-ingenieur .1. do .long. te 

Zwolle, benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur bij de werken tot 
verbetering van de Vecht in Ovcrijscl, en is A. .1, Schouten, 
te l'trecht. benoemd tot buitengewoon opzichter bij den bouw 
van eene uitwateringssluis met grondduikcr enz. aan den beneden-
uiond van het afwateringskanaal 's-Hcrtogenboscb — Drongelen. 

Ke no eind tot opzichter van de gastabriek en waterleiding 
tc Deventer, de heer I . A. de Kuiter, opzichter hjj dc gasfabriek 
tc Harlingen. 

— Dc heer J . A. I'ool jr., Btudent aan de Polytechnische school, 
is benoemd tot tjjdeljjk buitengewoon opzichter bij dc Kijksgc-
houwen te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , voorul practisch ontwikkeld, 

bij den bouw van cen fabriek, ged. 6 maanden. Adres met opgaat 
van verlangd salaris enz, lett. K, boekh. II. A. M. Koelants, 
Schiedam. 

— A g e n t e n van eeno prima gUsvcrzckeringiiiij. Ituime provisie. 
Adres lett. ('. K. Bureau dezes. [Zie advert, in dit na.) 

— B e k w a a m o p z i c h t e r , terstond. Adres den arch. II. 
Keijgers tc Enschede. 

— F a b r i e k s o p z i c h t e r aan de gemeentcgasfabriek te 
's-Gravenhage. Jaarwedde f H>00-I 2000 waaronder vrjjo woning 
enz. begrepen is. Adres op zegel, uiterl 12 Mei, aan Burg. en 
Weth., ter secretarie 3e Afd lui. bij dc directie der fabriek, dagel. 
vnn 9—12 uren. 

— H o o f d o p z i c h t e r , bjj dc uitvoering van een belangrijk 
werk, in staat als bureauchef op te treden. Salaris / 100 ii / 125 
per maand. Adres lett. W. IJ. Bureau dezes. (Zit advert, in dit no.) 

• - W e t e n s c li a p p e 1 ij k g e v o r in d t e 0 hu ion s. bekend 
met bruggenbouw, bij de gemeentewerken te VIaardingen. Adres 
den directeur der gemeentewerken. {Zit advert, iu dit uo.) 

D I E N S T A ANB1KDING E N . 

I x m i i N i A T i K i u i i i i u TKCIISISCIIK V A K V K I I I r . x i U N u , A M S T E R D A M . 
Option ter-Teekenaar: leeft. 29 j . , ong. ver l . 8aL f 80 per am 
Opz. of , , 3 ! , geh. , , ,90 , , 
Koiiwkund Opzichter: „ 43 , , , , , 9 0 , „ 
Bouwk. Opz. of l ' itv. , 43 , ong. „ „ ,80 „ „ 

, „ of l'itv. , 25 „ , „ , ,85 a 90, „ 
Opzichter-Teekcnaur „ 18 , „ , , ,90 „ „ 
Bouwk. Opz. „ 25 „ , , , ,60 a 70, „ 
Opziehter Teekenaar „ 23 , , „ , „80 a 90 , , 
Bouwk. Opz. „ 2 8 , , , „ „80 ii 90, , 
Bouwk. Teekenaar , S S , , , , , B 0 , „ 
Bouwk Opz.-tcekenaar , 23 ., „ , , ,80 , „ 
Machinist Teek. of Opz. , 88 , , , „ „SOO.iflOOO 

(Dienstaant/it.lin^en -oorden ten jetievc van heeren geabonneerden 
tweemaal per jaar t'ote achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen. 
De administratie belast ziek met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Bouwkundig opzichter-teekenaar. Verlangd salaris /'75 a ƒ85 
per maand. De best): referentiën staan ten dienste. Ouderdom 20' 
juar. Adres onder n". 32, Bureau dozes. (2i 
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W O R D T (iSEVRAAOD bij de \ 

uitvoering van een belangrijk werk een j 

I I U U I U u p i i u i u u i , 
desgewenscht in staat ah l H ' l t K A I -
t ' H K F op te treden. Salaris naar be
kwaamheid, f l O O iV per maand. 

Rellecteerer.den wor<len verzocht 
onder lett. W <i, Bureau dezes, mede 
te deelen: leeftijd, korte levensloop, 
laatst genoten salaris en over te leggen 
copiei;n van getuigschriften. j 

Bij ile Gemeentewerken te • ' / « « # • -
tlittf/ett wordt lijdelijk gei raagd een 
wetenschappe l i jk g e v o r m d 

TECHNICUS, 
Lekend met BRUGGENBOUW. 

Salaris nader overeen te komen. Zich 
te adressceren, onder overlegging van 
bewijsstukken, aan den Directeur der 
Gemeentewerken. 

• BURGEMEESTER en W E T 
HOUDERS der Gemeente 

AALTEN zullen op Z a t e r d a g 
15 M e i a. • „ di'S voormiddags II 
uur, ten (ieineeitehuize aldaar. 

Aanbesteden: 
D e v e r n i e u w i n g v a n IIOO 

Meter » t r a t e n te A a l t e n 
en v a n 7 H < » Meter- te 
K r c d e t t v a n 0,aenant-
on N i e i l e r m c n d i g e r stee 
n e n en v a n ï t lOO M e t e r 
te A a l t e n en i o o o M e t e r 
te K r e d e v o o r t . met de 
u i t k o m e n d e v e l d k e i e n . 

Waarvan bestekken tegen betaling 
van 50 cent ten Gcmeentehuize ver
krijgbaar zijn. 

A A N W I J Z I N G geschiedt Maandag 

10 Mei, n.m. SS uur. 
A A L T B S , 28 April 1897. 

llwgemeester en Wethouders, 

V . C. T A C K . 
De Secretaris , 

H. VAAGS. 

V E R H U I S D 
van HAARLEM naar 

W A G E N I > G E N 

Leonard A. Springer, 
Tisin-Aretli leef. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Kantoor: 15» l»e ltii.wei-l.ade. AMMTKRIIAÏI. I'iliaaal: ;t« Kok in. 

lloofdagont voor Nederland, llehrië on Koloniën van SHANKS ,v. Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van eompleete Badinrichtingen. — Privaatinrichtingen, — 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Baakilipe., Ij'ieren Badkuipen, — 
Closets, Waschtafols, Urinoirs enz. — t l l W l l I I M i en V K X T I I, A T I K. 

Belust zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland, /eerenneiirreeronde prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedervcrkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van R. W A Y t l t) O I) & Co. Ltd. Londen. L I F T E N . 

H.H. ARCHITECTENTënz.!-

E i nel*rimaGrI * A.̂ $- V«»i*>5«»li'«i,iiiB:->I»int-
s-ifliiippli zoekl op plaatsen, waar zij nog niet ver
tegenwoordigd is, 

soliede AGENTEN. 
(Jtmcurrccnnde Preiiii'ii. Ruime l'mvmc. L'r. hr. onder lett. C K, 
aan het Bureau van dit blad. 

BECKER &BUDDINGH. 
A-ral» om. 

KONINKLIJKE F A B R I E K 

VAN 

W A T E R P A S - H O K K M E E T -
E N A N D E K K 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCEITECTH», 
LANDMETERS, T E E K E N A A B 8 , ems. 

( G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

J . B E L T M A N M L . Oeventer. Handelskade. 
Faïsi- i l fant in Molenwerken. 

BPKCIALE i M t n H T I M . voor: 

LKVIiKI \ t i V A X 

( M E E L F A B R I E K E N . KORENMOLENS, 
i B A K K E R I J E N . GRITTERI.JEN. 
I OLIEFABRIEKEN, HOUTZAGERIJEN i 

0LIE-GA8M0T0REN. 

OLIE-

Maatschappij 

Brand tegen schade 

D e l l L i l / L J l l L A i l i l l J l l van 1845 
's-GRAVENIIAGE, Her/i/tleiu. 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein ROT
TERDAM. Zuidblaak 50 — BREDA, 
Prinseitkade — A L K M A A R , Lange-
straat. 

L A G E P K E M l k N . 

| L. van der Hoorn, 
D O N K E R S T R A A T 17. U T R E C H T 

! Fabriek van ELECTRISCHE SCIIEL-
I L E N , NUMMERBORDEN , T E L E -
i PUONEN, 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
RATEN enz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
gratis . 

U T R E C H T S C H E 

Gementsteen Tegelfabriek 
van A . DE M Q R I E , U t r e c h t 

Gementtegels, Putten, Ringen enz. 

I>eiiótw 

DE L I N T & Co., 
II otterdam. 

N I E U W E H A V E N 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O E R - en 
W A N D T E G E U S . 

IIIM'OV IIOI.I.IXN A <o. 
VIM.KKOY & lt<»< II 

Hoafbcreiding tegen bederf 
Hyanisecrinriclitins:. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL , A R N H E M , 
levert pask laar rekyantseerd (rot 

en awamvrU) 
Basterwerkon, S c h a t t i n g e n , V l o o r e n 
Vloerr ibben ,Broe ibakken , ens. e n i . 

Eenig: c e k e r w e r k e n d r e u k - es 
kleurloos m i d d e l * 

Tor drukkery der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

J A A R G A N G N° . ZATERDAG, 8 Mei 1897 

REI : 11;: F. W. VAX GENDT JGzs Adres voor Redactie en Administratie: J.ureau van De Opmerker, Van Üylandtstraat 116, %s-Gravenhage. Al temen tftpriji per jaar voor het binnenland f 5.—, waarover 
op I April en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
liel$; * vooruitlietaling /<'ÖO en voor de overige landen der Post
unie* me: inbegrip van S'ederlandsch-Indië en Transvaal, bij vooruit
betaling 7̂-50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels / 1 ,30, liet bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer fo.20 Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat f 0 , 1 5 . 

DM ( i A S O X T l ' I . O K I - I X G K X IX Dl". R I O L E N T E 
L E E U W A R D E N OP 7 E N 12 A P R I L 1897. 

{Met cn plaat.) 

Elk ongeluk is als ccn geluk te beschouwen, wan
neer het leidt tot deugdelijk onderzoek cn toepassing 
van de middelen die ter voorkoming van verdere 
ongelukken kunnen worden aangewend; maar de 
goede uitwerking kan nog veel grooter zijn, wanneer 
de gevonden resultaten ook aan anderen worden mee
gedeeld. 

Dit is de reilen, waarom ik gaarne, ook in het 
openbaar, verslag wil geven van het op 7 cn 12 April 
jl, gebeurde en van 't geen ik daarbij heb kunnen 
opmerken. 

't Was in den avond van Woensdag 7 April te 
ongeveer 9 uren, toen dc bewoners van de Oude 
Dielesteeg, een straatje van 3.50 meter breedte en 
105 meter lengte, waar veel passage is, door een 
hevigen knal werden opgeschrikt, die tot op hon-
derde meters afstand werd gehoord. 

De toevallig buiten zijnden zagen dc rioolputdeksels 
naar boven vliegen cn blauwe vlammen opstijgen, 
terwijl het water uit de stankvrijc ijzeren kolken tot 
2 a 2' 'j meter hoogte opspatte (later nog zichtbaar 
aan Je daarbij staande gevels). 

Een stuk van een der gegoten-ijzeren onderdeksels 
van een rioolput werd teruggevonden op het dak van 
een ongeveer 8 meter hoog huis. 

Het in 't vorig jaar nog goed sluitend gemaakte 
ijzeren stankscherm (1.S0 X 1 meter), dat voor den 
mond van 'triool in dc gracht was geplaatst, werd 
naar de overzijde geslingerd en nog enkele oogcn
blikkcn na de explosie kwam een licht-grijze damp 
uit dien mond. In 4 huizen aan de steeg waren eenige 
ruiten gesprongen. 

Reeds spoedig na dit ongeval was ik in de 
! Doelesteeg aanwezig om alles na te gaan, het noo

dige te regelen en zoo mogelijk de oorzaak op te 
sporen. Dit laatste was niet gemakkelijk, maar uit de 
aanwezigheid van blauwe vlammen en de groote kracht, 
die ontwikkeld was, kon als zeker worden aange
nomen , dat hier een gasontploffing had plaats gehad. 

Het bleef echter de vraag. welk gas het was geweest 
en op welke wijze het aangestoken had kunnen worden. 

De passage voor rij- en voertuigen werd dadelijk 
afgesloten en den volgenden morgen onderzocht of- en 
in hoeverre de riolen en putten door deze ontploffing 
geleden zoutlen hebben. I lierbij bleek, dat de put op 
de Xieuwestad tot in kleine stukken was gescheurd 
en ook de in het straatje staande put verschillende 
scheuren vertoonde. Eveneens was het riool over bijna 
tic geheele lengte gescheurd en voor 't toelaten van 
zwaar vervoer daarover niet tc vertrouwen. 

Dadelijk werd dan ook met de vernieuwing aange
vangen cn eerst nog opgemerkt, dat in beide putten 
de reuk van lichtgas min of meer was waar te nemen, 
welke aan de Xieuwestad vooral duidelijk werd toen 
de straat los kwam. Aan de gasleiding werd op dat 
punt evenwel geen lek gevonden. 

De verdere vernieuwing van 't riool werd geregeld 
voortgezet en, om de passage niet te veel tc belem
meren, voor het oogenblik geen verder onderzoek 
ingesteld naar den toestand der gasleiding in de 
steeg. Mogelijk bestaande defecten zouden nader wel 
blijken. 

Xog steeds bleet dc zaak duister en had ik reeds 
door middel van een proef aangetoond op welke wijze 
dc ontploffing veroorzaakt was geworden, toen op 
12 April te ongeveer 6 uren in den namiddag een 
tweede ontploffing plaats had, die gelukkig veel op
helderde, en eene uitvoering in 't groot bleek tc zijn 
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van de proef, juist twee dagen te voren in de ver
gadering van Burgemeester en Wethouders genomen. 

Ter verduidelijking geef ik hierbij een teekening' 
waarop onder A een schets van het toestel, waarmee 
de proef, als volgt, genomen werd. 

Een flesch A met drie halzen is voorzien van i ° . 
een buisje e /', wijd één centimeter; 2". een hoek-
vormig omgebogen glazen buis b e die bij /> aan 
de gasleiding is verbonden en met het uiteinde d 
bijna tot op den bodem van de flesch komt: 3 0 . een 
-.top op de derde opening. 

Wordt nu gas ingelaten door buis bed, dan 
wordt de dampkringslucht uit de llesch langzamerhand 
door buis < / weggedreven. Na eenige oogenblikken 
kan men het bij e uitstroomende gas aansteken. Wordt 
de gaskraan b gesloten, dan houdt de drukking op, 
en de v l am gaat uit, maar neemt men tegelijkertijd 
de stop g weg, dan stroomt de dampkringslucht, 
die zwaarder is dan lichtgas, naar binnen en voert 
dit door f e naar buiten, waardoor de vlam blijft 
doorbranden. Zoodra de dampkringslucht het zuivere 
gas heeft uitgedreven tot het ondereind der buis < / 
Idat niet te laag in de flesch mag hangen) zal de vlam 
minder worden eu deze is ten slotte zoo klein, dat 
slechts een blauw vlammetje overblijft. De llesch en 
ook de buis e / zijn dan gevuld met een mengsel 
van dampkringslucht en lichtgas (knalgas) dat in een 
besloten ruimte ontploffen kan en ook in nauwe buizen 
branden wil, omdat de voor verbranding noodige 
bestanddeelen, gas en zuurstof, beide aanwezig zijn. 

Het blauwe vlammetje gaat dan ook door de buis 
naar beneden en steekt het in de llesch aanwezige 
knalgas aan, dat met een vrij hevigen knal ontploft. 

Bijna geheel overeenkomstig de hier beschreven 
proef, had de ontploffing bij de Veemarkt plaats. (Zie 
schets B op de teekening.) Hier was men op 12 April 
j l . bezig met het opnieuw ineendrijven van de houten 
vloeren van het hoofdgebouw, dat op I .Mei j l . 
voor de 2e maal door den aannemer moest worden 
opgeleverd, en waar de vloeren tijdens het kachel
seizoen voorloopig met houtsehroeven waren bevestigd. 

Om dit ineendrijven mogelijk te maken, moesteen 
werktafel van het laboratorium van den zuivelconsulent 
op de verdieping worden verplaatst en de looden af
voerbuis van een daarin bevestigden trechter voor 't 
opvangen van afvalwater worden losgemaakt. 1 liertoe 
werd een soldeerlamp gebruikt en na 't wegnemen 
van de tafel werden met genoemde lamp de uitste
kende tindruppels nog iets verwijderd om bij 't weer 
verbinden wat spoediger gereed te zijn. 

Maar — daar zag de loodgieter op eens een blauw 
vlammetje op de buis komen en langzamerhand in de 
diepte verdwijnen. Nog nadenkende over deze curiosi
teit, wer.1 hij eensklaps opgeschrikt door een vrcesc-
lijken knal, die hem onder de tafel deed kruipen en 
zijn kameraad in een overliggenden hoek van de kamer 
deed stuiven. 

Wat was er gebeurd? 
In den rioolput vóór het gebouw had zich gas Oj>-

gehoopt en dit was door de rioolleiding in het kolkje 
gekomen, waarin de regenwaterpijp van 't dak en 
ook het buisje van de werktafel uit het laboratorium 
uitkomen. 

Daar ' t i n de laatste dagen weinig had geregend en 
het putje niet goed waterdicht was, is er geen water 
onder in het putje geweest en deed het stankscherm 
daardoor geen dienst als luchtafsluiter, maar kon het 
gas uit den put door het afloopbuisje in het gebouw 
komen. Omdat bij regen en bij afvoer van water uit 
't laboratorium het stankscherm telkens weer onder 

water kwam en het putje, als in portlandcementge
metseld, toch tijdelijk dichtbleef, was de gastoevoer 
bij tusschenpoozen weer afgesloten en dit was dan ook 
waarschijnlijk de reden, waarom slechts enkele malen 
gaslucht werd opgemerkt. 

Dadelijk na de ontploffing, die hier gelukkig geen 
ergere gevolgen had dan het in de lucht vliegen van 
de beide rioolluiken en 't losraken van een deel der 
regenwaterpijp van 't dak, waren de zuivelconsulent 
en de ondergeteekende aan 't gebouw aanwezig en 
konden wij én aan den put én boven de losgesoldccrdt 
afvoerbuis duidelijk den reuk van lichtgas onderscheiden. 
De even later arriveerende directeur en opzichter van 
de gasfabriek zeiden na onderzoek ook, als uit één 
mond: dat is ons gas, nl. lichtgas, wat vooral toen 
in sterke mate werd waargenomen, zelfs zoo, dat dc: 
directeur der gasfabriek het raadzaam oordeelde de 
buis met een kurk af te sluiten. 

lammer genoeg heeft het later ingesteld onderzoek 
van de gasleidingen in den omtrek geen bepaalde 
lekken doen vinden, maar de mogelijkheid dat deze 
bestaan, is daardoor niet uitgesloten, want bij dit on
derzoek werd enkel afgegaan op den reuk, en dat is 
('t bleek mij reeds meermalen) bij gasonderzoek in 
een sleuf in den grond , waar alles met gas doortrokken 
is, zeer moeilijk, ja bijna onmogelijk. 

Door deze ontploffing en de wijze, waarop die was 
veroorzaakt, geleerd , werd nog nader onderzocht naar 
mogelijke oorzaken van tie catastrophe in de Oude 
Doelesteeg, en o. a. vernomen, dat reeds voor 
enkele jaren , toen veel over stank van dit riool werd 
geklaagd , een der bewoners meermalen op zijn binnen
plaats het uit de daar geplaatste kolk komende gas 
had aangestoken en daarbij blauwe vlammetjes had 
zien ontstaan. Wie weet of niet weer iemand iets 
dergelijks heeft gedaan , maar nu de gevolgen daar
van zoo vreeselijk waren, nu bij eenige buren door 
den slag de ruiten zijn stuk geslagen, nu zal die iemand 
zich wel stil houden en niets durven zeggen, waar
door de eigenlijke aanleiding verborgen blijtt. 

In Juli 1892 werd door 24 bewoners van deze steeg 
een adres bij Burgemeester en Wethouders ingediend, 
waarbij zij klaagden over den vreeselijken stank, die 
uit het riool kwam; dit had toen nog geen jaar 
bestaan, want in '9] was het gelegd. Toen werd 
door mijn ambtsvoorganger geconstateerd, dat de 
stankafsluiters in dc kolken niet altijd goed werkten 
en bij reiniging dikwijls droog stonden, maar welke 
lucht er toen uit het riool kwam, is niet gebleken 
en misschien toen ook niet onderzocht, maar zou 't 
zoo onmogelijk zijn, dat toen reeds de lekken in de 
gasleiding bestonden, die wij nu zoo gelukkig waren 
te vinden? 

Hij 't verder onderzoek naar den toestand van 't 
riool werden namelijk op 10 meter zuidelijk en 16 
meter noordelijk van den put in de steeg twee belang
rijke lekken in de gasleiding gevonden, de eerste 
juist op de plaats waar een niet meer gebruikte dienst
leiding was aangesloten; de ander bestond in een ovaal 
gaatje van 11 bij S milimeter grootte. Deze beide 
lekken bestonden bepaald reeds sedert langen tijd, 
want de bodem is over een groote uitgestrektheid 
sterk gekleurd en gedrenkt met gas. Maar hoe komt 
nu dit gas in een riool, dat wel 40 a 60 centimeter 
lager ligt? 

Dat is haast onmogelijk zou men zeggen, vooral 
als men weet, dat het gas zooveel lichter is dan lucht 
en dus steeds naar boven gaat. Toch is dit op te 
lossen en aan te toonen door de volgende, op de 
teekening onder C afgebeelde proef. 
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De flesch C is half gevuld met water en voorzien 
van 3 halzen. Hen dezer halzen bevat een buis a b 
c, die bijna tot op den bodem reikt en dus onder 
water uitkomt. De middelste hals is met een stop ge
dicht, waarin een glazen trechter, die van boven 
voorzien is van een luchtdicht daarop verbonden 
zoogenaamden poreuzen pot van een element. 

Deze cilindervormige pot, die aan alle zijden goed 
gesloten is, bestaat uit zeer fijn aardewerk, dat zeer 
moeilijk zelfs gewone lucht doorlaat en werkelijk niets 
anders is dan ongcglazuurd porselein. De wanddikte 
van dezen pot bedraagt ongeveer 5 millimeter. De 
derde opening in de flesch is met een kurk luchtdicht 
gesloten. Alle openingen aan de llesch zijn dus goed 
dicht en alleen is er tusschen de lucht in de llesch 
en de buitenlucht mogelijke verbinding te verkrijgen 
door de wanden van den poreuzen pot. 

Wanneer men nu een glazen klok F , gevuld met 
lichtgas over den poreuzen pot plaatst, zal het gas door 
de eigenschap der gassen, die endosmose genoemd 
wordt, grootendeels door de wanden van dezen pot 
naar binnen dringen en dit met zooveel kracht, dat 
het in de llesch aanwezige water door de buis a b c 
naar boven wordt gedreven en daar nog met een 
kleine straal als fontein opspringt tot ongeveer een 
haiven nieter boven de wateroppervlakte in tie flesch. 

De oorzaak hiervan is het verschil in diffusiesnelheid. 
Deze is omgekeerd evenredig met de vierkantswortels 
uit het soortelijk gewicht der gassen aan weerszijden 
van den poreuzen wand van den pot. Er zal dus 
ongeveer anderhalf maal meer gas in de llesch drin
gen, dan er lucht uit ontwijkt. 

. '.rgelijkt men nu de verschijnselen, bij deze proef 
waar te nemen, met de werkelijkheid (zie fig. D) 
dar. :- dunkt me alles heel duidelijk. 

i->e lekken van de gasbuis laten gas door, dat niet 
naar boven kan ontwijken, omdat de keienlaag, die 
door langdurig liggen haast luchtdicht sluit, het tegen
houdt. Het gas verspreidt zich rondom de gasbuis in 
den omliggenden grond en komt ook in aanraking 
met het riool, waarvan kap en wanden bestaan uit 
cementbeton ter dikte van ongeveer 5 a 6 centimeter. 
Dit beton is haast van gelijksoortig samenstel als 
de poreuze pot van onze proef, maar zeer zeker lang 
zoo dicht niet en laat daardoor natuurlijk het gas 
ook gemakkelijk door. De grond wordt weer ontlast 
en .'.e lekken kunnen meer gas doen uitstroomen. Het 
riool wordt langzamerhand geheel met gas gevuld, 
want zeer waarschijnlijk zijn alle openingen gesloten, 
zoowel de mond als de inloopen, als ook de kolken, 
in de huizen. Slechts een enkele gootsteen, die mogclijk 
geen stankafsluiter heeft, is open cn daar kan iemand 
willens of onwillens de aansteker geweest zijn. 

De rioolputten met tamelijk grooten inhoud werken 
daarbij nog als gashouders en dat zal bij de explosie des 
te meer uitwerking geven. Wordt dan het gas in een 
gootsteen aangestoken (zie eerste proef) dan zullen 
de kleine openingen, die ten behoeve van 'tafnemen 
in alle putdeksels voorkomen, gelegenheid tot toevoer 
van dampkringslucht geven en ontstaat het knalgas 
dat zoo enorm veel kracht ontwikkelen kan. 

Hierdoor is mijns inziens duidelijk gemaakt op welke 
wijze deze beide ontploffingen ontstaan zijn; de tweede 
is toch feitelijk bewezen, cn zou men niet gerust mo
gen aannemen dat de eerste ook evenzoo gebeurd is? 
Want was er eenige mogelijkheid om te kunnen aan
nemen, dat in dit riool zooveel gasontwikkeling kon 
plaats vinden, dat daardoor een ontploffing kon voor
komen, dan zou ik dit gaarne verder hebben willen 
onderzoeken, maar de ontgraving heeft geen bijzon

dere vervuiling aan 't licht gebracht. Het riool be
staat nog maar sedert 1891 en bovendien is 't 
een riool dat geheel op zichzelf staat; het is aan geen 
der andere riolen verbonden en dient slechts tot 
afvoer van regen- en keukenwater, Fecalicn kunnen 
en mogen niet op het riool geloosd worden. 

En dan de klachten van 1892! Waar kwam de 
lucht toen reeds van daan ? Toen kon van rioolgas-
ontwikkeling door vervuiling toch zeker geen sprake 
zijn. Bovendien werd tijdens dc uitvoering der her
stelling geen andere leelijke reuk waargenomen dan 
alleen die tengevolge van het beschreven gaslek. ^ 

1'en einde meerdere gasophoopingen in de overige 
riolen zoo spoedig mogelijk onschadelijk te maken, ' hV 
heb ik dadelijk na de laatste ontploffing alle putten 
door de geheele stad doen openen en gedurende een 
kwartier ongeveer geopend ""houden. Hierbij moesten 
de met het toezicht daarop belaste opzichters consta-
teeren welke bijzonderheden zij bij eiken put konden 
opmerken om daarover rapport uit tc brengen. 

In het geheel zijn 210 rioolputten en 63 brand
putten (die niet anders dan grachtwater inhouden) 
onderzocht en hierbij blevk dat in 20 rioolputten en 
in 7 brandputten de reuk van lichtgas duidelijk merk
baar was, en wel in 5 der eerste en 5 der laatste in 
hooge mate. Uit deze statistiek zou ook reeds op te 
maken zijn, dat de brandputten met schoon water 
even gevaarlijk zijn voor ontploffing als de riool
putten en derhalve ook daar het aanbrengen van 
ventilatie wcnsehelijk en noodig is. 

M a a r ? . . . . (en dit is wel geen vraag aan't publiek, 
maar toch een van groot belang voor mijne collega's , 
moeten de voor die ventilatie noodige uitgaven, bil
lijkerwijs niet worden gevonden uit de opbrengst van 
de gasfabriek? Is het niet billijk dat degeen, die iets 
beschadigt of in 't algemeen in slechtere conditie 
brengt, hiervan ook de onkosten draagt? 

Ik meen dit opstel dan ook niet te moeten eindigen, 
vóór ook op andere door gaslekken ontstane onkosten 
te hebben gewezen, die we o. a. jaarlijks aan onze 
plantsoenen hebben. Hoe vele boomen sterven niet 
tengevolge van vergiftiging door lichtgas! 

In 1S95 werd mij door Burgemeester en Wethouders 
opgedragen zelf een onderzoek in te stellen naar den 
toestand der gasleidingen op die plaatsen, waar ik 
veronderstelde, dat de boomen door lichtgas waren 
doodgegaan en volgens mijne meening niet door riool-
gas, zooals van andere zijde werd beweerd. 

Ook het toen verkregen resultaat was voor mijne 
bewering zeer gunstig, want bij de 19 onderzoe
kingen, die ik in 13 onderscheidene straten instelde, 
vond ik 11 meerendeels groote lekken. 

Ik meen daarom ten slotte ook gerust te mogen 
constateeren, dat zeer zeker vele ongelukken, die aan 
rioolgas worden toegeschreven, te wijten zijn aan licht' 
gas en moet daarom zooveel te meer alle met ge
meentewerken belaste collega's ten sterkste aanraden 
zoo spoedig mogelijk de noodige --tappen te doen om 
ook de in hunne gemeente voorkomende riolen te 
voorzien van de lang nog niet algemeen toegepaste 
ventilators. Wanneer men geen rioolgas verwacht, 
wordt men toch met de beste riolen de dupe van ge 
breken aan gasleidingen. 

En kon men nog maar altijd door ruiken consta
teeren , dat er brandbaar gas in de riolen aanwezig 
is, maar dat is niet steeds het geval, want het licht
gas bestaat (van Newcastlekolen ten minste) voor 50 
pCt. uit waterstof, een reuklooze zeer lichte gas
soort, die nog de dubbele diffusie-snelheid heeft van 
lichtgas. 
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De uit waterstof bestane helft van het uit lekke 
gasbuizen voortgekomen lichtgas gaat dus eerst door 
de rioolwanden en dan is 't gevaar voor ontploffen 
reeds in hooge mate aanwezig. 

De Directeur der gemeentewerken te Leeuwarden. 

W . C. A . H O F K A M P . 

E E N E H E R X I K U A V D K K E N N I S M A K I N G M K T 
VIJF <)l"I)K B E K E N D E N . (*) 

(Vervolg en slot van blads. 141.) 
Men weet in het algemeen met beslistheid te zeggen 

waar de waarheid wel en waar ze niet behoeft be
tracht te worden en spreekt dan van onomstootelijke 
waarheden en van nuchtere waarheden, van hooge 
en minder hooge waarheden, van een waarheid waarin 
men wandelen moet en van een waarheid als een koe, 
en nog veel meer uitspraken, die allen uitsluitend dc 
waarheid bedoelen waarvan het vaststaat dat ze be
grepen wordt. ()f dit begrijpen zoo algemeen is als 
wel eens wordt voorgesteld , zou ik niet gaarne willen 
bevestigen, maar zeker is het, dat uit de handelingen 
van den mensch in het maatschappelijk leven duidelijk 
blijkt, dat het begrip van waarheid binnen een veel 
grooter kring aanwezig is dan het begrip van schoon
heid. 

Als men opmerkt hoe gemakkelijk men zich in de 
meeste gevallen van de schoonheid afmaakt, schijnt 
het somtijds wel alsof de volkomenheid denkbaar is 
zonder schoonheid. 

De spreekwijzen kenschetsen vrij nauwkeurig de 
begrippen, die omtrent waarheid en schoonheid heer-
schende zijn. 

Ken merkwaardig geval overkwam eens een mijner 
vrienden, toen hij iemand de behartiging der schoon
heid aanbeval. Laat ik u dit in het kort mededeelen. 

Mijn vriend had ecnigen tijd geleden het voorrecht, in 
gezelschap te zijn van een, wat men noemt, godsdienstige 
en reeds bejaarde dame. Hun gesprek, dat in den be
ginne over gewone alledaagsche zaken had geloopen. 
rjegon langzamerhand een meer ernstig karakter aan te 
nemen , waarbij mijn vriend bemerkte dat de bedoelde 
dame zeer stellige begrippen had van de waarheid en 
deze beschouwde als het uitgangspunt van een reeks van 
gelukkige toestanden voor den mensch. Zij liet niet 
na het streven naar- en het betrachten van de waar
heid als de hoogste wijsheid in het licht te --tellen , en 
gaf ten slotte mijn vriend in ernstige overweging om 
over het door haar gesprokene rijpelijk na te denken 
en zich niet te laten leiden door wetenschappelijke 
drogredenen, of zich tc vergenoegen met de onzeker
heid van een twijfelachtige grootspraak. Toen mijn 
vriend zich daarop de vrijheid veroorloofde ook van haar 
zijde eenig nadenken te verzoeken over de hooge 
waarde en beteekenis van kunst en schoonheid en 
gelijkertijd beginnen wilde om haar aan te toonen 
dat men in gelijke mate naar de schoonheid als naai
de waarheid behoorde te streven, werd hij in de rede 
gevallen met de volgende opmerking: Schoonheid, 
mijn goede vriend, zeker, zeker, men moet alles zoo 
schoon mogelijk maken maar daarvoor dient immers 
de groene seep. 

De slotsom waartoe wij dus, met het oog op het 
voorgaande, veilig mogen besluiten is, dat men in het 
algemeen de hooge beteekenis van het woord „waar
heid" veel beter verstaat dan van het woord „schoon
heid". Bij de beoefenaars der kunst is dit, natuurlijk. 

[*) Lezing, gehouden dour den lieer L . M. Moolenaar in de Ver
eeniging tot bevordering der Bouwkunst, le Groningen* 

meestal niet het geval. De een huldigt de waarheid 
meer dan de andere of bepaalt zich uitsluitend tot 
het streven naar schoonheid; enkele beproeven de 
waarheid en de schoonheid zooveel mogelijk in gelijke 
mate te betrachten. 

Wat mij betreft, ik schaar mij het liefst onder de 
laatstgenoemden, niet omdat zij schijnbaar de ge
makkelijkste partij is, maar omdat de waarheid aan 
de zijtic van tien godsdienst en de schoonheid aan de 
zijde van de kunst staat, cn die beiden de onmisbare 
helften zijn van dat machtig geheel, dat alleen in staat 
is de mensehheid het volkomene meer te doen naderen. 

De algemeene erkenning en vooral het algemeen 
begrip dat de Almacht niet alleen en uitsluitend gods
dienst en waarheid , maar met deze ook kunst en schoon
heid als één geheel omvat en geschapen heeft, is de 
strooming die ik verwacht en naar mijne meening 
komen moet voor en aleer men in staat zal zijn kunst
werken voort te brengen, die getuigen zullen van een 
geestkracht als in de kunstwerken der historische tijd
perken is neergelegd. 

(Ingetwijfeld zal die strooming zich daaraan doen 
kennen , dat het niet meer geoorloofd zal zijn na te 
bootsen wat door het uitsluitend streven naar waar
heid , noch door het uitsluitend streven naar schoon
heid in vroeger tijd is tot stand gebracht - maar 
dat men terecht de inspanning van den geest zal vor
deren tlie voor het gelijktijdig betrachten van beiden 
noodig is. 

< ) 111 zoo ver te komen, zullen er nog een groot 
aantal moeilijkheden doorworsteld moeten worden, 
want het is niet alleen noodig dat zij die de kunst 
beoefenen eene eenzijdige waarheidsliefde laten varen, 
maar dat ook zij, die de baanbrekers der kunst door 
hun medegevoel moeten steunen en de kunstbeoefening 
mogelijk maken, aan waarheid en schoonheid de plaats 
weten en kunnen aanduiden welke haar toekomt. 

Niet alle waarheden kunnen gelijkertijd met de schoon
heid betracht worden, want er zijn waarheden die zoo-
laag bij den grond staan dat zij met de schoonheid 
niet vereenigbaar zijn; van daar dat de godsdienst, 
voor zich, onderscheid maakt tusschen geestelijke en 
stoffelijke waarheden. Deze onderscheiding wordt alge
meen betracht en begrepen en, zoolang men godsdienst 
beoefent en bevordert, geregeld in acht genomen. 
Op kunstgebied is dat niet het geval. 

De schoonheid wordt bijv. niet betracht door den 
bouwmeester, die dc zoogenaamde redegevende kunst 
zoo opvat dat hij alle hooge en lage constructieve waar
heden in het gezicht brengt. De eenzijdige waarheids
liefde speelt hem dan parten. 

De , op zich zelve, altijd constructief juiste ijzeren 
balk, bijv., is in de meeste gevallen waarin hij door 
de architecten wordt toegepast, voor de kunst een 
onding, omdat hij een product is van enkel waar
heidszin. 

Bij zijn wording en samenstelling is zelfs niet in 
het minst aan schoonheid gedacht. Bijna nooit ver
toont hij zijn weerstandsvermogen , omdat deze in den 
eigenaardigen vorm zijner doorsnede gelegen is. welke 
zelden in het gezicht kan worden gebracht. 

Lijstjes, kleur én andere versieringsmiddelen, zullen 
zijn afkomst nooit kunnen bemantelen zonder hem 
geheel karakterloos te maken. Kn met de waarheids
liefde , die men, met zulk een redegevend voorwerp, 
aan den dag wenscht te leggen, zou zulk een ijzeren-
balk niet met allerlei gezochte versieringen opgesmukt 
behooren te worden, maar na behoorlijk in de verf 
te zijn gezet, beschilderd moeten worden met de woor
den : dit is ecu balk van ijser. Men zou zich dan alleen 
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aan de schoonheid bezondigen in plaats van zooals 
nu, niet alleen onschoon, maar ook onwaar te zijn. 

Met het oog op deze en meer dergelijke uitingen 
van waarheidsliefde en schoonheidszin bij de beoefening 
der bouwkunst, mogen dienaangaande nog een paar 
opmerkingen hier plaats vinden. 

Tot voor weinige jaren geleden, was de meening 
zeer algemeen dat de wiskundige wetenschap volstrekt 
niet behoorde tot het gebied van den estheticus cn 
dat deze onder alle omstandigheden uitsluitend met 
zijn schoonheidsgevoel en dat van het levende geslacht 
rekening had te houden. Wetenschap en kunst werden 
zeer afgescheiden van elkander beoefend en de man, 
die zich in wiskunde verdiepte, trok zich weinig of 
niets aan van hetgeen er op kunstgebied voorviel. 
Evenmin had de kunstbeoefenaar veel op met wis
kunde, lui wanneer de practijk hen op een afge-
paalden weg bij elkander bracht, bleek uit beider 
houding voldoende, dat elk voor zich gaarne de 
eerste plaats innam en in gedachte de vraag werd 
gedaan , wie zal het winnen: gij of ik. 

De tijd zou het leeren. En de tijd heeft het geleerd. 
De wetenschappelijk gevormden bezetten thans de 
eerste plaatsen. 

Dut kon trouwens niet anders; want waar de weten
schap het onbekende tracht op te sporen met alle 
middelen en langs alle wegen, en daarbij niet uit het 
oog verliest, dat het evenwicht de bazis is van al het 
geschapene en het mogelijk bestaanbare, daar moest 
de bouwmeester-estheticus, voor zooveel hij zijn grond-
looze theorieën van het gevoelsgezag ontleende aan de 
overblijfselen van vroegere monumenten, ontegenzeg
lijk het veld ruimen. 

Langzamerhand zijn de zoogenaamd wetenschap
pelijk gevormden meester van hot terrein geworden 
en aarzelen niet langer om, ter wille van den broode, 
de vage theorieën en den grondloozen bodem der bouw
kunst te aanvaarden. Dat mag voor sommige, misschien 
voor vele bouwmeesters een minder aangenaam ver
schijnsel zijn, voor de bouwkunst acht ik het een 
gelukkig verschijnsel, omdat het tot de meer algemeene 
erkenning leiden zal, dat een product van het gevoel 
evenals een product van het verstand buiten bepaalde 
grenzen niet bestaanbaar is; dat dus het eene zoowel 
als het andere gebonden is aan maat en verhouding , 
die vooraf vast te stellen zijn en die, vooral met be
hulp der stellige wetenschap, verklaard behooren te 
worden. 

De meening dat het meest bereikbaar volkomene, 
dat is de schoonheid, van bouwkunstige vormen niet, 
evenals hunne stabiliteit, langs mathematischen weg 
behoort gezocht te worden, is nog algemeen; en een 
aanwijzing in dien zin of een poging om daartoe te 
geraken wordt nog, door de meeste bouwmeesters, 
met een minachtend schouderophalen begroet. 

Maar dat behoeft geen verwondering te wekken , 
wanneer men bedenkt hoe maar steeds door geleeraard 
wordt dat, met de soms veel zeggende maar zelden iets 
bepalende theorieën, inderdaad een bouwkunst mogelijk 
is, wier producten anders en zelfs hooger zullen staan 
dan hetgeen reeds door de bouwkunst der voorge
slachten is voortgebracht. 

Men is de geheele wereld reeds rondgegaan, telkens 
meenende, evenals thans, nu men eindelijk bij tie 
orakels der Oostersche volken is aangeland, dat de 
eerste sporen van een nieuwe bouwkunst zouden te
voorschijn komen. Toch zal het spoedig blijken, zoo 
het niet reeds gebleken is, dat men weder een ver-
geefsche reis heeft gemaakt; want al wordt daardoor 
de versieringskunst op een ander en misschien beter 

spoor geleid, dc bouwkunst zal langs dien weg niet 
komen waar zij gewenscht wordt. 

Zie eens waar dat zenuwachtig reizen en trekken 
toe leidt en lees of herlees daartoe eens, wat een 
treurig licht de heer A . C. Loffelt in het Nieuws van 
2 Januari jl. op dc bouwkunst laat vallen. 

Lr heerscht een volslagen verwarring van denk
beelden over bouwkunst. 

Lvenals op het gebied van den godsdienst dc fantasie 
soms tot waarheid en de waarheid soms tot fantasie 
wordt gemaakt, omdat men wil zijn wat men algemeen 
als godsdienstig aanmerkt, evenzoo wordt niet zelden 
of liever gewoonlijk versieringskunst met bouwkunst 
verward. 

Vandaar dat van de producten van vele bouw
meesters nagenoeg niets overblijft, dat op bouwkunst 
gelijkt, wanneer men ze ontdoet van de aangebrachte 
versieringen, liet blijkt dan dat maat en verhoudingen . 
tlie inderdaad de bouwkunst moeten vertegenwoordigen, 
achteloos zijn behandeld als elementen van onderge
schikten aard of pasklaar zijn gemaakt naar een zich 
van niets rekenschap gevenden smaak, die meestal 
zelfs niet eens persoonlijk eigendom is 

De gemakkelijkheid , waarmede eenmaal aange
brachte versieringen honderd- en duizendvoudig wor
den vermenigvuldigd, en de willekeur, waarmede de 
bouwkunstige vormen en verhoudingen naar ieders 
meening kunnen worden bepaald, heeft een legio ar
chitecten geschapen, die allen met hun meer of min
der decoratief talent de publieke meening ondersteunen 
en bevorderen, dat de bouwkunst bestaat in het ver
sieren van muren met gaten. 

Het is den even bedoelden schrijver in het Nieuws 
erg kwalijk genomen, dat hij in zijn artikel den bouw
meesters den raad geeft liever het beste van dc oude 
bouwwerken te gaan namaken, dan zich langer bezig 
te houden met het voortbrengen van dingen die geen 
bouwkunst zijn. Maar is het nu Loffelt's schuld, 
dat hij van de wijs raakt? Immers neen. Veertig, 
vijftig jaren lang is er mooi maken, versieren gekom-
mandeerd; tot walgenstoe, Renaissance! en nog eens, 
Renaissance! Tot vervelens toe werden alle mogelijke 
en onmogelijke afdrukken Renaissance ons als het ware 
om de ooren geworpen en nu op eens is het: „halt!" 
daar spreekt god Rijksdaalder: „als je blieft heeren, 
dood aan al wat Renaissance heet, weg met al die-
lijsten en krullen , weg met je schuine daken - platte, 
waar men op kan gaan zitten, zijn veel beter — hout-
cement - vooral houtcement, daar zit acht of tien 
jaar garantie en twee of drie procent voor den archi
tect aan; dan kom je in den stijl die me past - -
platte daken, Oostersch, zeker; nu aan het versieren, 
maar vooral niet van buiten, past op; we moeten 
eenvoudig zijn, voor den schijn natuurlijk. Hier heb 
je de kabalistische lijn, daar kan je van maken en 
mee doen wat je wilt. Daar heb je een mummie, die 
al zesduizend jaar is ingezouten geweest; als je die 
een paar arendsvlerken geeft, dan heb je een af
beelding van een engel zooals nooit mooier werd 
voortgebracht. Hier heb je een afbeelding van een 
juffrouw zooals die eenige duizende jaren geleden 
ook in gebruik waren. Zooals je ziet, ze is dc be
valligheid zelve. Ze heeft vier-en-twintig borsten en 
even zooveel armen en handen, misschien was men 
toen zoo erg rijk dat al die armen en handen noodig 
waren voor het geld tellen, maar dat doet er niet 
toe, je kunt ze nu best gebruiken op een reclame
prent voor een tentoonstelling of zoo iets. Daar heb 
je een figuur van een mensch met een hane- of een 
arendskop, een soort van vogelbekdier; het heefteen 



[ 50 

ding in zijn handen dat vroeger de sleutel van den 
Mijl verbeeldde, enfin gebruik het waar je wil, maar 
in 's hemelsnaam niet van buiten aan den gevel maar 
binnen in het gebouw, 't moet een verrassing blijven. 

Hier heb je nog een stuk of wat soorten van 
vrouwspersonen, die allen armen hebben van ongeveer 
drie meter lengte; die gebruik je maar veel bij die 
kabalistische lijn. Vooral de armen rechtuit en om
hoog, altijd op theatrale manier naar den hemel 
wijzende, dat pakt. 

Eindelijk geef ik je hier nog eenige afbeeldingen 
van de Rhamnus Nabeca, de Acacia Nilotica, de 
Kecinus Communis, de Cordia Myxa , de Halanitus-
/Kgyptica en meer andere beroemde planten, die je 
wel 'noodig zult hebben voor wat vulling hier en daar. 

Zoo moet god Rijksdaalder ongeveer gesproken 
hebben; 't is dus geen wonder dat bij zooveel ram
melend gerucht van versieringskunst en bouwkunst, 
genoemde heer Loffelt ook aan 't rammelen is geraakt. 

Het spreekt van zelve dat een bouwmeester tot op 
een zekere hoogte decorateur behoort te zijn, maar 
daarom is een decorateur nog geen bouwmeester. 

Wanneer ccn bouwmeester-decorateur zich wel zal 
wachten om in ernst een kip met 4 of 6 pooten af te 
beelden, of ccn tros lijsterbessen aan een koornhalm 
op te hangen, omdat de natuur der dingen zich tegen 
zulk een willekeur verzet, dan mag die bouwmeester 
ook niet meer of minder steunpunten onder eenig 
bouwdeel aanbrengen, dan door dc natuur der dingen, 
dat is in dit geval de voor dc schoonheid vereischte 
evenwichtstoestand. wordt bepaald en vooraf te bepalen 
is. In deze cn veel meer dergelijke gevallen moet de 
bouwmeester geen decorateur willen zijn, maar is de 
bouwkunst het veld dat voor hem braak ligt, en niet 
de versieringskunst. 

Er is nog iets waarbij ik, met het oog op de be
oefening der schoonheid in het algemeen, een oogen
blik wensch stil te staan, nl. dit, dat men somtijds 
aan de schoonheid een plaats wil geven of wil ge
geven zien juist daar, waar geen plaats voor haar is. 

Bijv. een kunstschilder ontvangt van iemand de 
opdracht een schilderij te maken , waarop de verheven 
waarheid in vorm en kleur aanschouwlijk is voorgesteld 
van de u bekende en beteekenisvollc woorden: „De 
hemelen vertellen Gods eer en liet uitspansel verkondigt 
het werk zijnet hemden". Ongetwijfeld zal de kunste
naar een kunstwerk kunnen leveren, waarin waarheid 
en schoonheid zooveel mogelijk zijn betracht en beiden 
de plaats hebben gevonden die godsdienst en kunst 
eischen. 

Maar, nu krijgt onze kunstenaar bezoek van iemand, 
die wel eens gehoord heeft dat hij zoo mooi kan 
tcekenen en .schilderen. 

Hij wenscht mijnheer maar even lastig te vallen. 
— Mag ik vragen . zegt de schilder, met wien ik het 

genoegen heb te -preken ? 
— O zeker is het antwoord, ik ben dc heer Kip 

koekbakker . 11 weet wel daar op den hoek van . . . . 
— A h zoo, zegt de schilder, ik heb nietdeeerute 

kennen. 
— Zoo, nu dat doet er niet toe, hervat de heer Kip, 

ziet 11, ik wensch u slechts te vragen of u genegen 
zijt voor mij een mooi schilderij te verven. 

— Wel zeker, antwoordt de schilder, als het denkbeeld 
dat u wenscht te zien voorgesteld niet boven mijne 
bevatting gaat, dan met genoegen. 

— Ziet u, hervat de heer K i p , ik heb er alles voor 
over, dus op geld komt het niet aan. Als men maar 
coed kan zien wat het is. Het moet een flink, groot 

groot als een der wanden schilderij worden, bijv. 
van deze kamer. 

— Zoo, zegt de schilder, dat moet dan een groot werk 
worden, ik zal gaarne vernemen wat op dit schilderij 
moet voorgesteld worden. 

— Ja, dat begrijp ik , antwoordt de koekbakker. Ziet 
u, ik wensch dat u een groot stuk voor mij verft, 
waaraan het publiek — want ik denk het in mijn winkel-
op te hangen — met één oogopslag, de uitstel-
kende kwaliteit van het artikel dat ik fabriceer, kan zien. 

Terwijl onze schilder een bedenkelijk gezicht ver
toont , vervolgt de heer Kip: zeker, het moet veel in
druk maken, anders heb ik er niets aan, 't moet pu
blick trekken, dat begrijpt u , niet waar ? 

— Zeker, geeft de schilder met een buiging te kennen. 
— Nu, ik wil maar zeggen, mijn koek moet zoo voor

gesteld zijn alsof ze pas uit den oven komt en klein 
en groot er trek in krijgt. O c h , dat is voor u natuur
lijk een kleinigheid, dat begrijp ik best. 

— Zeg dat niet zoo spoedig, merkt de schilder op. 
— ()ch kom, antwoordt de heer K i p , dat is voor u 

niets, Och! och! als ge eens wist wat een zorg en 
hoofdbreken het mij gekost heeft om mijn artikel zoo 
smakelijk te maken zooals ik het nu kan verkoopen, 
mijn goede man, ge zoudt er versteld van staan. 

— Ja, ja, knikt de schilder toestemmend, dat zal wel 
zoo zijn. Maar om aan uw wensch te kunnen voldoen, 
zal ik over een paar exemplaren van uw fabrikaat 
moeten kunnen beschikken , welke als model kunnen 
dienen. 

— Wel zeker, wel zeker, antwoordt de heer Kip, ik 
zal ze u zenden , dat is geen bezwaar. 

't Is vermoedelijk een kunstig samengsteld recept 
waarnaar uw koek gebakken wordt ? vraagt de schilder. 

— Natuurlijk, dat kunt u denken. 
—- Is 't een geheim ? 
— Hoe vraagt U dat zoo? een geheim, ja zeker. 

Dat spijt me , zegt de schilder , ik zou toch gaarne 
de bestanddeelen willen kennen waaruit uw koek wordt 
samengesteld, het zou mij anders hoogst moeilijk, 
zoo niet onmogelijk vallen aan uw verlangen te voldoen. 

De beurt was nu aan den koekbakker om een be
denkelijk gezicht te zetten. Zoo! zoo! zegt hij, moet 
u dat weten? 

— |a , bevestigt de schilder, het is noodzakelijk. 
— Nu als het niet anders kan , dan zal ik u het zeg

gen , maar het blijft geheel onder ons, daar kan ik 
op aan, niet waar ? 

— Zeker, zeker, verklaart de schilder plechtig. 
— Nu dan, spreekt de koekbakker ik zal 't u zeggen: 
Ik neem wat roggemeel, vermeng dat met een zekere 

hoeveelheid honing, suikerstroop of aardappelstroop 
kan desnoods ook, als de honing wat duur is, voeg 
daarbij wat kandijklonten en een weinig gestampte 
kruidnagelen , dan kneed ik het samen tot langwerpig 
vierkante stukken en stop die eenigen tijd in den oven. 
Als ze uit den oven komen druk, ik terwijl ze nog 
warm zijn , eenige kandijklonten rondom in de zijden 
der koek en besmeer den bovenkant met timmermans-
lijm, voor den glans; het gebak is dan klaar en ik 
heb de heerlijkste Groninger koek, die door niemand 
beter en lekkerder gebakken wordt. 

Nu zou ik gaarne zien dat er eenige ingepakt en 
voor verzending gereed cn eenige andere onbedekt 
afgeschilderd worden, dan zal het publiek aan de op
rechtheid van mijn fabrikaat niet behoeven te twij
felen. U zal er bepaald veel eer en roem mee kunnen 
behalen, want ik hang het schilderij op in mijn winkel 
cn alle boeren cn buitenlui zullen er versteld van staan. 

Ik kan u niet beloven, dat ik naar uw wensch zal 
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slagen, antwoordt de schilder, maar toch, ik zal het 
beproeven. 

Ik weet niet of het onzen schilder gelukt is, de 
schoonheid tot die koekwaarheid te doen afdalen. Ik 
geloof het niet, niaar dat neemt niet weg dat er een 
groot aantal schilders zijn, met den titel van kunstenaar, 
bij wien onze koekbakker zal kunnen klaar komen en 
wier werken, door koek en andere platte waarheden 
in het leven geroepen, als modellen van kunstwerken 
worden aangezien en geprezen. 

Ik zou op deze wijze voortgaande nog veel cn 
velerlei in het midden kunnen brengen, over de onge
lijkmatige plaatsverdeeling die bij het betrachten van 
waarheid cn schoonheid in het algemeen wordt toe
gepast. Ik hoop echter dat het aangevoerde u eenig 
beeld heeft gegeven van de hooge en zeer nauwe 
verwantschap tusschen de oude bekenden en de be
trekking waarin zij tot de menschheid staan. 

mag evenwel niet besluiten zonder u , met een 
paar woorden, te hebben gewezen op de machtige 
vijanden die godsdienst en kunst, waarheid en schoon
heid moeten bekampen om , zelfs maar voor een korten 
tijd, gemeenschappelijk in hun hooge geestkracht staande 
te blijven cn eenig terrein te winnen waarop de mensch
heid, als op een vasten grondslag, kan voortbouwen. 
Die vijanden zijn óók zeer goede bekenden van ons. 
Ik zou ze liever niet ter sprake brengen indien het, 
voor het behoud van het algemeen erkend goede, niet 
telkens bij herhaling noodig was, ze met den vinger 
aan te wijzen als de onheil stichtende elementen op 
het gebied van den godsdienst en der kunst. Men 
kent de kracht van een dier beide vijanden even goed, 
en misschien nog beter, dan de kracht der waarheid, 
terwijl het afschuwelijke van den anderen vijand even 
weinig wordt beseft als het verhevene van de schoon
heid. Maar laat ik ze u noemen, en aanwijzen als, 
de „leugen" en de „mode". 

I'.ven als godsdienst cn kunst schouder aan schouder 
behooren te staan als de vrienden, staan steeds de 
leugen en de mode schouder aan schouder, als de 
vijanden van onzen geestelijken zin. 

Gelijk- van den Satan van den godsdienst is ge
schreven: „Hi j was de vader der leugen van den 
beginne af aan en geene „waarheid" was in hem", 
evenzoo zal men van den Satan der kunst kunnen 
getuigen: „Zij was de moeder der mode en geene 
kunst was in haar". 

Want gelijk de leugen optreedt als de Satan van 
den godsdienst, zoo ook treedt de mode op als de-
Satan der kunst. 

Heiden werpen een sombere schaduw op datgene, wat 
door den mensch als „waar" en „schoon" wordt bedoeld. 

Met slechts een klein spiegelbeeld van ons zeiven 
voor oogen en een helderen, onbevangen blik over 
het bestaande, treedt altijd het soms moeilijk tc erkennen 
feit op den voorgrond, dat we nog ontzaglijk ver 
van ile volkomenheid verwijderd staan. 

Maar al schijnt deze erkenning mistroostig, wij 
weten, of kunnen ten minste weten, dat onze oude 
bekenden altijd gereed staan en bereid zijn ons voor 
te lichten, indien we hunne onderlinge verwantschap 
erkennen en tevens beseffen dat eerst dan, maar ook 
eerst dan alleen, dc „almacht" tot ons kan spreken, 
wanneer godsdienst en kunst, waarheid en schoonheid, 
in vereeniging met elkander en met den vollen glans 
hunner geestkracht, ons tegemoet treden. 

Groningen, Nov. 1S96. 
L . M . M O O L E N A A R . 

Adj.-directeur do gcniecntexcctkcn. 

V E R B E T E R I N G. 
ln het vorig gedeelte van dit artikel zjjn eenige fouten geslopen. 

Zou .-tuut: 
op blz. 140, le kolom, regel 27 v. o. hoogst, leen hoog. 
. „ 140 2e „ „ :tl T . 0. turen „ teren. 
n .1 ' * l Ie „ „ 2 v. I>. oponpak „ a/>eiipak. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOI'WhT.NST. 
AFDEELING HAAKI.EM EN OMSTREKEN. 

Vergadering tan 20 April ISflï. 
Op deze eerste vergadering, door den nieuw verkozen Voor

zitter, den lieer .1. van den Ban Pz., geleid, werd na voorlezing 
en goedkeuring van de notulen rekening cn verantwoording ge
daan door den penningmeester G. P. J . Beei-ari, waaruit bleek, 
dat de toestand der kan, al bleef er een batig saldo over. een 
zuinige huishouding noodzakelijk maakt. 

Na dankzegging aan den penningmeester, werd all eerst be
handeld een schrijven, uitgaande van de verschillende amhachts-
verec nigingen bier ter-stede. waarbij der Afdeeling betuiging van 
adhesie gevraagd wordt voor bet door die Vereenigingen ge
zamenlijk aan den Gemeenteraad ingezonden request, betredende 
minimumloon, maximum arbeidstijd en eenige andere door baar 
noodig geoordeelde voorschriften in bestekken voor de gemeente
werken. 

l i t de hierover gevoerde discussie bleek, dat de verlangdo 
voorschriften, althans die voor niinimunt-loon en maximum-
arbeidstijd, van te ingrijpenden aard werden geacht, om daar
over iu een vergadering van korten duur een grondig en juist 
oordeel uit te spreken. Eenigen meenden zelfs, dat al of niet 
adhesiebetuiging door de Afdeeling alleen mocht uitgaan vaneen 
groote meerderheid eener voltallige vergadering. 

Ten slotte leidde de omstaudigbeid, dat deze questie nog bij 
den Particulieren Arbeidsraad in onderzoek is, tot bet In-sluit, 
dut bet voor de Afdeeling ongewenscht is 0111, staande dat onder
zoek, zich vóór ol tegen bet request te verklaren. 

Als punt li der agenda kwamen thans ter tnfel de rapporten 
der verschillende vragen*commissies. Omtrent vraag I rapporteerde 
de heer Anton ,1. Salm namens de meerderheid der commissie. 

Verscheidene leden kondi-n zich niet vereenigen met de ver-
oordeeling van het premiestelsel, zooals dat reeds in andere ge
meenten is toegepast geworden om het bouwen van fraaie huizen 
by den aanleg van nieuwe straten of stadsgedeelten te bevor
deren. De veroordeclirg van bet premiestelsel was in bet rapport 
gegrond op dc meening, dat door bet toekennen van premiën 
onwaarheid in de urebiteetuur zal bevorderd worden, nl. gevels, 
die niet in overeenstemming zullen zyn met de woningen, tlie 
zij afsluiten. .Men vreest, dat juist een dergelijke wijk meer zal 
zijn eeu tentoonstelling van gevels en nooit een monumentaleu 
indruk zal teweegbrengen. De meerderheid der commissie ziet 
geen heil in inmenging van overheidswege anders dan door de 
zorg voor een goeden aanleg vun straten en wijken, een aanleg, 
die als vanzelf bet daarstellen vun goede gevels moet bevorderen. 

Hij stemming bleek ten slotte, dat dc meerderheid der Ver
gadering niet onverdeeld met de conclusie van bet rapport kan 
instemmen, waarom besloten werd deze vraag in een volgende 
bijeenkomst opnieuw te behandelen. 

De antwoorden op de vragen 2. li en H wenlen door de ver
gadering overgenomen. geheel zoouls zij resp. door de rapporteurs 
I'. Kleiweg Dyscrinck, A. J . Stoel Jr. en J . W. G Droste waren 
opgesteld. Dc vrageu 3, 4 en 5, rapporteurs de beeren Anton 
,1. Salm, A. .1. de Waal Malelijt en A. .1. Stoel .Ir. werden even
zoo met een kleine wyziging en toevoeging aangenomen. 

Op vraag 7 was geen antwoord ingekomen. Besloten werd 
ul/oo do door de Vergadering overgenomen antwoorden op 2, 
3, 4, 5, li en X aan bet Bestuur der .Maatschappij op te zenden. 

liij punt 4 der agenda: Verkiezing van i-anilidateu voor bet 
Bestuur der .Mautscbappij. werd door een der leden voorgesteld, 
om ditmaal een cuudidaat uit deze Afdeeling te stellen, en wel 
den heer J . van den Ban Pz. 

Hoewel met groote meerderheid als zoodanig gekozen, maakte 
de beer Vun den Bun bezwaar tegen bet aannemen der cundi-
dutuur, cn wel wegens zijn drukke bezigheden, die. nuur bij 
meende, hem verhinderen zouden, geregeld du vergaderingen 
bij te wonen. Hij verlangde althans een paar dugen beruad. 

Daarna werd in dc plaats van bet aftredende lid voor Amster
dam gekozen do beer A Salm G B.zn., terwijl nis derde cundiduut 
de lieer J . Verheul Dz. van Rotterdam went gesteld. 

Hiermede was de agenda ofgobundeld, en daar geen der ledou 
verder iets in 't belang der Afdeeling iu 't midden bad te brengen, 
werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

AFDEEUNO ARNHEM. 
Vergadering van 28 April 1897. 

Ingekomen weren van de Afdeeling „Dolft" een schrijven met 
bericht vun de oprichting dier Afdeeling; van de Afdeeling 
„'s Gravenhage" het programma eener prijsvraag voor het ver
lagen van de Wagenbrug, en verder eenige verslagen van ver
eenigingen. 

De heer Kvekink gaf eeue korte schets van bet bczieOHwaurdigo 
van Middelburg en Veere, met bet oog op de te houden excursio 
daurbeen; de dutuin van deze excursie werd voorloopig vast-
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gesteld op 20 en 21 Ju l i , on aan den heer Korevuar opgedragen 
een programma to maken voor dien tocht. 

l>e heer Berghuis exposeerde de resultaten van een»- ouder 
dc leeraren vun de Ambachtsschool alhier uitgeschreven prijs
vraag voor een diploma, uit te reiken aan de leerlingen vau 
den avondcursus. 

Hierna sloot de waarnemende Voorzitter op de gebruikelijke 
wïj/.o de laatste vergadering in dit seizoen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTRUHVM De heer A. X Godefroy, rustend architect alhier, 

heeft ten vorige» jare zijn gedurende 55 jaren verzamelde, hoogst 
belangrijke boek.-rij als legaat aan het Kijk aangeboden en stond 
reeds aanstonds dc meest belangrijke werken aan de bibliotheek 
van 's Rijks Museum in bruikleen at'. Thans heeft geuoemde heer 
Godefroy het reeds in bruikleen afgestane gedeelte in vollen eigen
dom aan het Kijk doen overgaan. 

Dit geschenk bestaat uit omstreeks 1050 verschillende boek-cn 
plaatwerken over bouwkunst on aanverwante vakkon. zoowel 
antieke, middeleeuwsche als moderne kunst en hare geschiedenis, 
vervat in omstreeks ruit» bockdeclen. Aan den schenker is de 
bijzondere dank der Kegecring betuigd. 

— De Commissie van Vereenigilc Kunstenaars alhier schrijft 
voor do feestelijke ontvangst van II. M. de Koningin in 18ÏI8 
verschillende prijsvragen ter versiering van stadsgedeelten uit. 
Ter modedinging worden nllccn toegelaten in Amsterdam ge
vestigde personen, terwijl een gezamenlijk bedrag van f 2000 
voor 8 prijzen en 4 premiën wordt uitgeloofd. Het programma 
is kosteloos verkrijgbaar in het gebouw der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 alhier. 

ROTTERDAM, l i t de acht ingekomen schilderijen voorden derden 
prijskamp 1896—1897, onder de leden der Academie vnn Keel 
dendc Kunsten en Technische Wetenschappen alhier, heeft de 
jury het stilleven, voorstellende vruchten enz., vervaardigd door 
den heer A. de la Rivh're, met den uitgeloofden prijs bekroond. 

P E R S O N A L 1 A. 
— Benoemd tot adjunct-inspecteur 2e klasse bij do Maatschappij 

tot Exploitatie der Staatsspoorwegen de heeren A..(. (' *on Kellnen 
en C. r . O. Gorissen. 

— Door den Minister vun Wuterstaat zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter: R. 1*. Huizinga te Zuidbroek, bij het verbeteren 
vnn den Kij'rs-DollardHdijk; A. Van Scliaik, bij oevervoorzieningen 
langs de Nieuwe Merwede; H. De Leeuwerk te Oleaendam* b | 
de werken aan de Zuid-Willemsvaart; C. W. van dor Storr. bij 
het onderhoud der Zuid-Willemsvaart en II. Dockum tc Staveren, 
bjj boordvoorzieningen bij de kleine of Noordersluis en bij de 
Kouduincrsluis. 

— Tot directeur der gasfabriek te Deutichem is benoemd de 
heer N. R. de Kempenaar en tot adjunct-directeur de heer Erp 
Tunlman Kip, beiden aldaar. 

— De heer D. D. Duursma, die 44 jaren uls architect van 
Smallingerlaml werkzaam is geweest, zal in den loop van dit jaar 
die betrekking nederleggeu. 

— Gedeputeerde Staten van Nonrdbrabunt bevorderden tot 
opzi< liter Ut-- klasse van den provincialen waterstaat de heeren: 
H . S. F . Koenen, te Eindhoven, en A. de Bruin, te Tilburg: en 
tot opzichters 2e klasse de heeren: L'. L. vun de Bult, te Vechel. 
en J . G. I). van de Donk, te Helmond. 

— Te Heerlen is op 71-jarigen leefttijd overleden de lieer Ego 
van der Kist, ingenieur der mijnen en commissaris der Koningin 
voor de Domuniale Mijnen. 

— Tot adjunct-directeur der gemeentewerken te Arnhem is 
benoemd de heer J. X. van Ruijveu, ingenieur. 

— Tot opzichter in den Huskerveenpolder is door het polder
bestuur benoemd de heer II. Dijkstra, te Oudehaske. 

— Rij den Watorstaat in Nederl. Indië is benoemd tot oplichter 
lstc k lus-I-, do waarnemend opzichter 2de klasse K A. Bortchemer 

— Dc bouwkundige J . Vis is benoemd tot opzichter bij de 
werken van de Asser-bronwaterleiding. 

De heer J . A. Albreeht, directeur der gemeente-gasfabriek 
en waterleiding te linschedó, is den 5dcn dezer in den ouderdom 
van 52 jaren overledon. 

— In den ouderdom van 44 jaar overleed te Aarle-Rivtel do 
heer L. .M. Brouwer, opzichter hjj 's RQks Waterstaut. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— 'Ig de lijk o p z i c h t e r voor 4 u 5 maanden, hij de uitvoe

ring vau het werk onder beheer der genie, langs de Vecht. Adres, 
onder opgave van vroegere chefs en verlangd salaris, aan den kapt. 
oerstaanwezend-ing. te Naarden. 

— O p z i c h t e r voor een groot gebouw. Adres lett. G . ( boekh. 
M. J . van der Loert', Enschedé. 

— A g e n t e n vun eene prima glasverzekeringmij. Ruime provisie. 
Adres lett. C, R. Bureau dezes. (Zie advert, in kei vorig no.) 

— F a I» r i c k s o p z i e h t e r aun de gemeentegasfabriek te 
's-Gravenhage. Jaarwedde f IfïOO—f2000 waaronder vrye woning 
enz. begrepen is. Adres op zegel, uiterl. 12 Mei, aan Burg. en 
AVcth., ter secretarie 3e Afd, Inl. b\\ do directie der fabriek, dage!, 
van 9—18 uren. 

H o o f d o p z i c h t e r , bij de uitvoering van oen belangrijk 
werk, in staat als bureauohef op te treden. Salaris f\00 h f 125 
per maand. Adres lett. W. (.>. Bureau dezes. (Zie advert, in het 
vorig no.) 

— W e t e n s e h a p p c 1 ij k g e v o r m d t e c h n i c u s, bekend 
met bruggenbouw, bij de gemeentewerken te Vlaardingcn. Adres 
den directeur der gemeentewerken. {Zie adeert, in het vorig no,) 

— B o u w k u n d i g o pz i c h ter-1 e e k c n a a r. Adres lett. E. 
D. p Alg. Advertentiebureau A. de la Mar Az , Amsterdrin. 

— J o n g m e n s e n , met chemische en technische kennis, op 
•ene fabriek te Rotterdam. Adres, met opgaaf van verb sal. 
enz., lett. D. S, II. Alg. Advertentiebureau Nijgh A Van Ditmur. 
Rotterdam. 

— J o n g i n g e n i e u r of bekwaam techn icus . Adres met 
goede getuigschr. bij II Dojjer, Phoenixstraat Dellt. 

— Ingen ieu r b ij d e g e m e e n t e w e r k e n te A r »li e m , 
i n vas ten dienst . Aanvank. sal f 1600. Adros vóór 28 Mei 
aan den Burgemeester. (Zie advert, in dit no ) 

— W a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , voor !( maanden, bij 
de gemeentewerken te 's HertogenUOSCb. Salaris f HO a f 00 por 
maand. Adres den ing.-arch. der gemeente. (Zie advett. in dit no.) 
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A D V E R T E N T T E N . 

Ingenieur Gemeentewerken. 
Bij cJp Gemeeri te werken \t> Artt hem 

wordt G E V R A A G D in vn*ten dierst: 

een INGENIEUR. 
Aanvankelijk salaris ƒ 1 6 0 0 . Ouder

dom niet boven de 3 5 jaren. 
Zij, die voor deze betrekking in 

aanmerking wenschen te komen, ge
lieven zich vóór Hei 189'bijadrea 
op zegel te wenden tot den Burge
meester van Arnhem. 

Nadere inlichtingen te verkrijgen 
ten boreele van den Directeur der 
Gemeentewerken te Arnhem. 

Voor de Gemeentewerken te Her-
loyenboëeh wordt GEVRAAGD om 
onverwijld in dienst le treden en voor 
den lijil van 9 m a a n d e n , een 

Assurantie 

Salaris f SO. a f « O . — per 
maa'd TraiflO brieven met uitvoerige 
inlicluiiigen ie riekten uiterlijk 15 dezer 
aan den Ingenieur-Architect iler (re-
uneente. 

HELD's Patentlicht 
Amsterdam,SpuistraatirO.'s-Haci', Passage?, 
kost slechts met founder, kousje en glnp, 
verzendbaar, compleet f 1.—. Kousje» 
om in den zak mede te nemen 40 cent. 
Verzendbaar naar alle plaatten. 

Maatschappij 

Brand 
NEDERLANDEN 

schade 

De H L i U n i l U A i l f l J l l van 1845. 
'S-GRAVENHAGE, HerHgHein, 

hoek l'rimestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 5 0 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-

1YM.F, I M t K J I I K . V 

Tor drtikkcrjj der Naamloo/e Vennootschap 
„Het Vaderland". 

-S"' C J A A R G A N G N ° . 20. Z A T E R D A G , 15 Mei 1897. 

REDACTEUR: 1'. \V. VANGENDTJüz. Adres voor Redactie en Administratie: Hurcau van De Opmerker, Van BylUndtstnuU 11O, 's-Gravenhage. 
AdvertentKn van 1 tol 6 regels / 1 , 3 0 , het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer , 0 . 2 0 Groote letters werden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers niet 
plaat Ao.25, zonder plaat / 0 . 1 5 . 

Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland ft,.—, waarover 
op 1 April en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
Heb uij vooruitbetaling /6.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederland.cb-lndiv er, Transvaal, bij vooruit
betaling f 7 .50. 

Dc 

Dr. 1'. J. II. C r V l ' K K S . 

1827 — 16 Mei — 1897. 

70ste verjaardag van Dr. Cuypers geeft aller-
wege aanleiding tot openbare huldebetuigingen aan 
den jubilaris, zoowel binnen-als buitenslands gebracht 
.! • r zijne lerilingen, vrienden en vereerders endoor 
tal van kunstenaarsverenigingen. 

Dat den architect op dien dag een feest van ver
eering en dankbaarheid wordt bereid, laat zich ge
makkelijk rechtvaardigen als men de groote plaats 
nagaat welke deze kunstenaar ingenomen heeft en 
de bijzondere beteekenis die zijn levensarbeid voor 
de architectuur gehad heeft. 

Dr. Cuypers is namelijk een van de baanbrekers 
geweest die aan de langzamerhand langs dwaalwegen 
in een slop zonder uitgangen verdoolde architectuur 
den rechten weg hebben aangewezen, waarlangs een 
ruim en vruchtbaar veld bereikt kan worden voor een 
gezonde ontwikkeling. 

Om de beteekenis van een man als Cuypers te 
kunnen waardeeren, moet men zich den toestand der 
architectuur en de heerschende denkbeelden op dit 
gebied in Nederland, nu 50 jaren geleden, voor oogen 
stellen. 

Sinds ruim twee eeuwen was dc constructie meer 
en meer als grondslag van hetgeen men langzamer
hand als „sehoone" bouwkunst ging bestempelen, 
verwaarloosd, en louter willekeurige theorieën van aes-

thetica in schoolsche fornuilcn gecristalliseerd, golden 
als de onomstootelijke wetten, waaraan de bouw
meester op straffe van barbaarschheid zich had te 
houden. Men was ertoe gekomen om - zooals een 
bekroond tractaat van de Maatschappij tot nut van 
het .Algemeen in 1S37 te lezen gaf — de burgerlijke 
bouwkunde te verdeelen „in twee groote hoofddeelen, 
„namelijk: in gemeene of gewone, en in sehoone of 
„verhevene bouwkunde; waarvan de eerste leert, hoe
dan ig en op welk een wijze men huizen en woningen 
„duurzaam en gemakkelijk maken kan" ; en wier be
oefening speciaal werd toevertrouwd aan metselaars 
en timmerlieden; „terwijl de verhevene of hoogere 
„bouwkunde daarenboven de voorname regelen op-
„geeft , om aan zoodanige gebouwen de meesttnogelijke 
„fraaiheid, sieraad en luister bij te setten". 

De grondslag van deze sehoone of verhevene en 
luisterrijke bouwkunst waren „de zoogenoemde vijf 
„Bouw-< Irden". 

„Evenwel is eene Bouw-Orde" — zoo leerde deze 
bekroonde handleiding — „dan eerst volkomen, als 
„dezelve op een pedestal verheven is". 

Het op die wijze „verheffen der Houw-Orden" was 
al sinds geruimen tijd de groote en eenige prae-
occupatie der bouwkunstenaars geweest. „ S c a m m o z z i , 
„I'alladio en Vignola, wier voetspoor vele andere 
„bouwkundigen gevolgd hebben" te overbluffen door 
de uitvinding van een nieuwe orde, waarbij niets dan 
de willekeur en de meestal dorre vindingrijkheid van 
deskunstenaars bevooroordeeld brein invloed had, was 
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de hoogste triomf dien men zich kon voorstellen. 
Aldus werd een zoogenaamde Duitsche stijlorde uit
gevonden door een architect, wiens gelatiniseerde naam 
„Sturmius" genoeg aanduidt in welke Romeinsche 
athmospheer van denkbeelden hij leefde; de geheele 
nationale uitvinding kwam neer op het weglaten van 
een rij acanthusbladen uit het Corinthisch kapiteel! 

Le Hrun vond op gelijke wijze de „Fransche orde" 

uit, die niets anders was, dan de afgezaagde Corin
thische „mais dont le chapitcau est compose d'orne-
„ments relatifs a Ia Nation I'rancoise". 

Roland-Le-Virloys verkondigde in zijn Dictionnaire 
d'architecture van 1770 met zeker welgevallen: .J'ai 
„inventé et fait exécuter un autre ordre a 1'avant-
,,scène du Theatre de Metz, en 1752, dont le chapitcau 
,,est décoré au premier rang de lleurs-de-lys, au 
..second rang de feuilles de laurier; un soleil ra\ onnant 

„tient lieu de la fleur du tailloir' -; 
Wie weet of in dien tijd niet ook een Hollandsche 

orde van dezelfde waarde is ontdekt ? 

Langen tijd, en nog heden bij sommigen, was de 
meening gangbaar, dat de ontwikkeling der architectuur 
op zulke „uitvindingen'' berust, en er zijn er die naïef 
verwachten, dat eerlang een origineele bouwstijl uit 
de fantasierijke hersenen van een kunstenaar zal ver
rijzen gelijk Minerva uit het hoofd van Jupiter. 

De gedogmatiseerde Grieksche en Romeinsche bouw
vormen maakten de menschen blind voor de Germaan-
sche kunstontwikkeling, die zich uitgesproken had in 
de duizenden prachtwerken der middeleeuwsche archi
tectuur ; men zag niet dat deze, evenals oorspronke
lijk de bouwkunst der Grieken, op constructieve 
basis rustte , door constructieve beginselen doortrokken 
was en zich ontwikkeld had tengevolge van construc
tieve uitvindingen en verbeteringen. Voor de logica 
welke uit de werken der middeleeuwsche bouwmees
ters allerwege spreekt, was men ten eenenmale doof: 
vandaar dat het onbegrijpelijk cn bedenkelijk geacht 
werd, dat de Gothische kolommen ru eens kort en 
dik, dan weer dun en lang voorkwamen. Le Virloys 
kwam tot de conclusie: „I. 'ordre Gothique est celui 
„dont les proportions sont ridiculement extremes; dont 
„le chapitcau n'a aucune grace", enz. 

Het slot is geweest, dat men zich omstreeks de helft 
der 19e eeuw er toe bepaalde bestaande vormen, aan 
welke men als klassieke den voorrang gaf, min of meer 
te varieeren en dat men naliet door te dringen tot 
de constructie, die niet alleen grondslag is van alle 
architectuur, maar dit ook hoort te zijn van alle 
decoratie. 

Onder den invloed nu van deze atmospheer ontving 
Dr. Cuypers zijn opleiding aan de Academie te Ant
werpen . 

Ware hij van nature niet bedeeld geweest met een 
buitengewone mate van gezond verstand; met een 
helderen doorvorschenden geest en met groote artis
tieke gaven, vermoedelijk zou zijn werk zich niet 

hebben onderscheiden van dat van zoovele gelijktijdige 
kunstbroeders die tusschen de pedestals der vijf bouw
orden verward geraakt zijn gebleven. Gelukkig was 
Cuypers een denker en zoo ontgroeide hij spoedig aan 
de schoolsche dogmatiek en ging hij den weg op 
door de logica aangewezen, geleid door de studie van 
die middeneeuwsche monumenten, welke voor hen die 
ze grondig en onbevooroordeeld onderzoeken, duidelijk 
de kenmerken van het gezond verstand, van het 
rationalisme in de constructie en van den goeden smaak 
in de decoratie bezitten. 

In Nederland heeft Dr. Cuypers hetzelfde verricht 
wat Viollet-Le-Duc in Frankrijk gedaan heeft; de oude 
en in het bijzonder de Nederlandsche monumenten zijn 
door hem opgezocht, geteekend, grondig bestudeerd. 
Deze studie is op de vorming van zijn constructieve en 
decoratieve denkbeelden van grooten invloed geweest 
en heelt hem geheel vertrouwd gemaakt met den geest 
en de wijze van werken der groote middeleeuwsche 
bouwmeesters. Uit de talrijke bouwwerken door Cuy
pers tot -tand gebracht, blijkt duidelijk , dat deze zich 
evenals die der middeleeuwen onderscheiden, zoowel 
in hunne constructieve samenstelling als in hunne detail-
en vormen-ontwikkeling, door de daaruit allerwege 
sprekende logica: daar de wetten van deze eeuwig
durend zijn, hebben Cuypers' stichtingen ook voor 
volgende geslachten een blijvende waarde. 

Door Cuypers zijn vele leerlingen gevormd, die, 
ieder naar de mate zijner krachten, zijn voorbeeld 
navolgden , en op gelijke wijze bouwwerken trachten 
te stichten, welke zich door de gemeenschappelijke 
beginselen van gezonde en logische constructie en 
decoratie kenmerken. 

Aldus vormden deze leerlingen met Cuypers aan 
het hoofd eene school. die steeds sterkeren invloed 
op de algemeene ontwikkeling der Nederlandsche 
bouwkunst uitoefent, zoodat de bouwwerken van onzen 
tijd een treilend contrast vormen met die van 50 jaren 
geleden. De intelligente onder onze bouwkunstenaars 
profiteerden dagelijks van den invloed dezer school 
naarmate het hun, met de bouwwerken van Cuypers 
voor oogen, in hun practijk duidelijker werd. dat 
langs den weg door dezen aangegeven, werkelijk eene 
gezonde kunstontwikkeling te bereiken was, waarbij 
doelmatige en tegelijkertijd sierlijke gebouwen ver
kregen werden, met vermijding van de pedestals en 
bouworden 50 jaren geleden in gebruik, die terecht 
meer en meer als nutteloozc en hinderlijke toevoegsels 
werden beschouwd, zelfs ongeschikt om als sieraad 
te dienen en slechts belemmerend voor een goede en 
doelmatige constructie. 

Naarmate deze overtuiging veldwon heeft Cuypers 
zich vele volgelingen en vereerders verworven. Door 
zijn beminnelijk karakter, zijne belanglooze hulpvaardig
heid en zijn vriendelijken omgang heeft hij zich tevens 
vele vrienden gevormd. Ieder, die hem leerde kennen , 
werd getroffen door de veelzijdigheid zijner talen-
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ten en zijn voortreffelijke hoedanigheden als mensch. 

Wij kunnen hier niet beter hulde betuigen aan den 
jubilaris, dan door de bijzondere beteekenis van diens 
levensarbeid voor de architectuur in Nederland in het 
licht te stellen ; het is te voorzien dat volgende ge
slachten ons in waardeering van de verdiensten van 
Dr. Cuypers nog zullen overtreffen, wanneer onze 
nakomelingen geheel en al ontgroeid zullen zijn aan 
den hier en daar nog levenden invloed der kunst
theorieën in de eerste helft dezer eeuw gangbaar. 

Intusschen, nu reeds, stemmen tal van kunstenaren 
en denkers, zoo in Nederland als daarbuiten, in met de 
erkentelijke hulde, welke wij brengen aan Dr. P. J. H . 
Cuypers, den grooten bouwmeester van het Rijks
museum en van het Centraalstation te Amsterdam: 
de artistieke drijfkracht der bekende Koermondsche 
kunstateliers; den vruchtbaren architect van talrijke 
binnen- en buitenlandsche meesterlijke bouwwerken, 
den kundigen restaurator van vele historische monu
menten; den populairen architect, wiens werken een 
individueel karakter vertoonen, door het volk „de stijl 
van Cuypers" genoemd; den stichter eener school van 
talrijke bouwkunstenaren, die er prijs op stellen zijne 
leerlingen genoemd te worden en onder welke velen 
van de bekwaamste bouwmeesters van onzen tijd ge
vonden worden. 

Mogen den onvermoeiden meester nog vele jaren 
geschonken worden, om tot nut der architectuur, tot 
verhooging van den bloei der kunst, tot eer van 
Nederland werkzaam te kunnen blijven. 

H E T J U B I L E U M V A N D R . 1'. J. II. C U Y P E R S . 

Sinds de hoogleeraren hier-te-lande door wettelijke 
bepalingen genoodzaakt worden om, zoodra zij 70 
jaar oud zijn, hun ambt neder te leggen, is men ge
woon, hun een afscheidsfeest te bereiden. In navolging 
daarvan wordt thans ook aan ieder persoon van eenige 
beteekenis, die het aantal jaren, door den Psalmist 
als 's menschen leeftijd genoemd, bereikt, een open
lijke "nulde gebracht. 

('ver dit gebruik wordt verschillend geoordeeld. 
Het wordt geprezen door hen, die meenen dat het 
verkeerd is, met de hulde te wachten tot na iemands 
dood; het wordt gelaakt door anderen, die in de 
huldebetooning een afdoener zien, een wenk aan iemands 
adres, dat het nu genoeg is, en dat hij wel zal doen, 
plaats te maken voor anderen. 

Den heer Cuypers is een dergelijke eerbewijzing 
toegedacht, en, wanneer iemand haar verdiend heett, 
dan is het deze bescheiden man, die, stil zijns weegs 
gaande, groote daden verricht heeft. Misschien het 
treffendst in dit kunstenaarsleven is het volkomen 
zichzelf gelijk blijven, nu veertig jaren lang. 

Aanstonds een aanhanger van de redegevende kunst
leer , door Viollet-le-Duc uit de studie der 13e-eeuwsche 
Fransche monumenten afgeleid, is Cuypers met onver
zettelijkheid daaraan getrouw gebleven, heeft hij zich 

van alle tijdelijke mode-invloeden weten vrij te houden. 
Toch zou men verkeerd doen, als men den Nedet-
landschen bouwmeester met zijn l ï a n s c h e n leer
meester geheel wilde vereenzelvigen. Want tusschen 
beiden bestond reeds van den aanvang af een diep
gaand verschil. Viollet-le-Duc, de vader van de rede
gevende kunst, was een Voltairiaan, die zich alleen 
als wetenschappelijk man en als fijnvoelend kunstenaar 
tot de 13e eeuw voelde aangetrokken. Cuypers, als 
trouw zoon der Roomsch-Katholieke kerk , bleef niet 
aan het uiterlijke hangen, doch zag alles bestraald 
door het licht des geloofs. Waar bij den 1'ranschman 
alleen het hoofd werkte, daar sprak bij den Neder
lander het hart. 

Dat Alberdingk Thijm, die later in nauwe familie
betrekking tot Cuypers zou komen, door zijn geestes
richting van grooten invloed op de kunst van den 
jongen Limburger geweest is, mag veilig worden aan
genomen. Wat Thijm in zijn „Hei l ige Linie" met 
zooveel enthousiasme, met zoo innige geloovigheid had 
neergeschreven, werd door Cuypers in zijn kerkelijke 
bouwwerken verwezenlijkt. 

Als kerkelijk bouwmeester is Cuypers zijn loopbaan 
begonnen, kerkelijk bouwmeester is hij vóór alles ge
bleven, al was het hem op lateren leeftijd vergund, 
eenige belangrijke wereldlijke bouwwerken tot stand 
te mogen brengen. Aanvankelijk vond de bouwmeester 
slechts bij een klein deel zijner geloofsgenooten in
stemming. Zijn middeleeuwsche richting kon bij niemand 
anders genade vinden. 

In 1864 behaalde Cuypers een belangrijk ,-ucces, 
daar zijn ontwerp, ingezonden op de prijsvraag 
voor een museum te Amsterdam met den tweeden 
prijs bekroond werd. Alberdingk Thijm, die secre
taris der beoordeelings-commissie was, nam het 
met warmte voor Cuypers' ontwerp op en veroor
deelde sterk het met den eersten prijs bekroonde 
ontwerp van I.udwig Lange te Munchen. Hij ver
kondigde , dat de elementen van het met den eersten 
prijs bekroonde plan „in de Grieksche en Romeinsche, 
misschien ook in de nieuwe Italiaansche kunst thuis 
behooren". Daarentegen leerde hem het ontwerp van 
Cuypers: „dat het krachtig saprijk leven onzer vaderen 
uit de tijden van Cornelis Ketel, Miereveld en Rem
brandt door de vormen van den bouw en de ornamen
tatie heenstroomde'. Thijm echter had, bij al zijn 
enthousiasme, slechts weinig kennis van architectuur 
en hij werd duchtig op de vingers getikt, vooral toen 
hij ook in het karakter van de schim van Justus van 
Effen in het krijt trad om de kunstrichting, die in 
het ontwerp van zijn geestverwant Cuypers zich uit
sprak, te verdedigen. De heeren Leliman en Gosschalk 
bestreden hem op geestige wijze. 

Cuypers ging inmiddels kalm voort. zijn kunst
richting meest aan kerkelijke gebouwen toe te passen. 
Te Amsterdam gaven zoowel de Posthoorn-kerk aan 
den Haarlemmerdijk, als verscheidene huizen in de pas 
aangeleg deVondelstraat, blijken van zijn groot talent. 
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Het dient erkend te worden, dat dc Nederlandsche 
bouwkunst, vóór Cuypers' optreden, niet veel te bc-
teekenen had. liet algemeen oordeel was toen, dat 
het „Architectonisches Skizzenbuch" met zijn zoete 
oleografietjes en zijn Berlijnschen Schinkel-Strack-
Hitzig-Gropius-stijl het hoogste was, dat de bouw
kunstenaar hier op aarde kon bereiken. ()ok César 
Daly vond zijn hartstochtelijke bewonderaars. Dat de 
constructie een element van de schoonheid kan en 
moet zijn, daarvan had men geen begrip. 

Welk een sensatie ontstond er niet, toen in den 
zomer van het jaar 1875 het bericht de ronde deed, 
dat de Minister van Binnenlandschc /aken dc archi
tecten Cuypers te Amsterdam, Vogel te 's-Graven
hage en Eberson te Arnhem had uitgenoodigd om 
plannen voor het nieuwe Rijksmuseum te ontwerpen. 
Aan critiek ontbrak het niet, toen de ontwerpen in 
een der voorzalen van Arti tentoongesteld werden. 
De Commissie van Rijksadviseurs, nog slechts kort 
geleden ingesteld, had er zich toe laten verleiden 
als jury op te treden, ofschoon zij ook over het ont
werp van een harer leden zou hebben te oordeeicn. 
Daardoor vervreemdde zij de bouwkundigen van zich, 
en haar uitspraak, ten gunste van den heer Cuypers, 
vond slechts weinig verdedigers. Thans, nu zoowel 
Vogel als Eberson ten grave gedaald zijn, zal zeker 
niemand het betreuren, dat nóch het ontwerp van 
den Haagschen, nóch dat van den Arnhemschen 
bouwmeester is uitgevoerd. 

Het is zeker niet aangenaam voor de Commissie 
van Rijksadviseurs geweest dat het museum, zooals 
het werd uitgevoerd, geheel afweek van het bekroonde 
project. Maar de heer Cuypers had het recht als 
kunstenaar, om voor zijn schepping de vormen te 
kiezen, die hem het best aanstonden , cn die het meest 
met zijn geestesrichting overeenkwamen. 

Wanneer wij in onze gedachten twintig jaar terug
gaan en bedenken, welke toestanden toen in de bouw
kunst heerschten , dan pas wordt het ons duidelijk van 
hoe grooten invloed Cuypers voor ons geweest is. Het 
cementvat was nog de afgod; wilde men eens heel 
wat bijzonders maken, dan schreef men kunststeen in 
de bestekken voor. Hardsteen werd niet anders ge
bezigd , dan in belachlijk dunne plaatjes, met een 
dorren Hollandschen slag gefrijnd. 

Cuypers leerde ons, de gebakken en gehouwen 
steen te gebruiken zooals het behoorde. Agenten in 
gehouwen steensoorten van allerlei kwaliteit vestigden 
zich, en de stucadoors zagen allengs hun aandeel in 
de gevelversieringen verminderen. Zelfs de speculatie
bouwers , die tot dusverre in de meeste gevallen ge
pleisterde gevels gemaakt hadden, lieten de baksteen 
in het gezicht blijven. 

Zoo heeft het Rijksmuseum, in aanbouw, grooten 
en weldadigen invloed op onze architectuur gehad. 
Toen het gebouw voltooid en geopend was, traden 
zijn gebreken als bewaarplaats voor kunstwerken in 
het licht. Maar men mag niet vergeten dat zij, die 

het museum stichtten, meer hebben bedoeld een 
monument, dan wel een doeltreffende inrichting tot 
stand te brengen. 

Laat de heer De Stuers, die beter dan iemand anders 
met de bedoelingen en inzichten van den heer Cuypers 
vertrouwd genoemd mag worden, ons hieromtrent in
lichten. In zijn tekst bij het bekende prachtwerk-
schrijft hij: ..Zijn leven lang was het streven van den 
heer Cuypers, het beginsel in toepassing te brengen, 
dat hij als een gulden regel voor de bouwkunst tot 
richtsnoer gekozen had : alle vormen . welke niet door 
de constructie worden aangegeven, zijn verwerpelijk; 
het uitwendige moet de afspiegeling zijn van de in
wendige constructie; de decoratie mag niet bestaan 
uit onafhankelijk van de constructie aangebrachte 
vormen, veel min mag zij der constructie geweld 
aandoen; zij moet uit deze voortvloeien en daaraan 
ondergeschikt blijven. Daarom konden hem pilasters, 
ontleend aan de open galerijen van Grieksche tem
pels, niet behagen als decoratie voor een gesloten 
wand, evenmin als klassieke entablementen,.daar waar 
ontlastingsbogen door een gezonde constructie gevor
derd worden. Integendeel erkende hij een logische 
architectuur in de Nederlandsche bouwwerken uit de 
eerste helft der W i e eeuw, toen men deversierings-
motieven, aan de Renaissance ontleend, alleen toe
paste voor zooverre zij vereenigbaar waren met de 
vormen, door den bouw gevorderd. Dit beginsel heeft 
de architect getracht bij den bouw en de versiering 
van het Museum tot in de kleinste bijzonderheden te 
handhaven, zoodat het monument leerzaam kan zijn 
voor ieder, die begrijpt, dat in de architectuur en de 
haar ten dienste staande decoratieve vakken niet de 
willekeur der mode, het vooroordeel of de grillige 
fantasie van den kunstenaar den doorslag mogen 
geven, maar elke oplossing beredeneerd dient te zijn 
en .aan de logica moet getoetst kunnen worden. 

In deze woorden van den heer De Stuers is het 
doel, dat den heer Cuypers steeds voor oogen heeft 
gestaan, duidelijk omschreven. Gevraagd kan worden, 
of de logica waaraan de heer De Stuers zooveel 
waarde blijkt te hechten, niet dikwijls zeer onlogisch 
is, en eigenlijk niets dan een soort van logica „ad 
hoe", expresselijk voor de gelegenheid vervaardigd, 
mag heeten; vast staat echter, dat de heer Cuypers 
in deze steeds ter goeder trouw is geweest en dat hij 
naar zijn beste weten de redekunst heeft toegepast. 
Wanneer hij, misschien onwillekeurig, voorbij heeft 
gezien, dat de logica, in de eerste plaats wil, dat 
een gebouw voor zijn bestemming geschikt r.ij. dan 
mag men hem daarover niet te hard vallen. Zijn doel 
was (om weder met den heer De Stuers te spreken) 
om te maken een „st ichting, welke bijzonder de aan
dacht verdient van hem, die de herleving en ontwik
keling der iye-eeuwsche Nederlandsche architectuur 
wenscht na te gaan, een gebouw, < lat een bron 
van vruchtbare studie is voor ieder, die zich op de 
beoefening der bouwkunst en der decoratieve kunsten 
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toelegt". Dit was een schoon doel, dat in vele op
zichten bereikt mag heeten. 

Immers ook zelfs hij, die op de indceling, inrich
ting en versiering van het gebouw als museum aan
merking maakt, zal moeten erkennen, dat de overvloed 
van interessante details inderdaad vruchtbare studie 
mogelijk maakt. Vooral de kunstnijverheid heeft aan 
den heer Cuypers groote verplichtingen. Wanneer vele 
timmerlieden, metselaars en smeden weder, als van 
ouds, kunstenaars in hun vak zijn geworden, dan 
hebben zij dit aan den heer Cuypers te danken. 

Verleden jaar is een groote verzameling teekeningen 
van den heer Cuypers tentoongesteld geweest. Men 
heeft toen gelegenheid gehad, de werkkracht door 
dezen bouwmeester ontwikkeld, te kunnen bewonderen. 
Kn het was nog alleen maar kerkelijk werk, dat toen 
te zien werd gegeven, hoofdzakelijk bestaande uit toe
passingen van den Gothischen stijl. Daarom was die ten
toonstelling min of meer een teleurstelling voor vele 
jongeren, die zich den heer Cuypers anders hadden 
voorgesteld. Doch die jongeren vergaten, dat de 
bouwmeester, wiens teekeningen zij zagen. van zijn 
middeleeuwsche sympathieën nooit een geheim heeft 
gemaakt. Geloof en kunst stonden bij hem altijd in 
het innigst verband. 

Maar er is ook een andere Cuypers, die van het 
Rijksmuseum en van het Centraal Station. Daar heeft 
de bouwmeester, die in zijn kerkelijk werk de midden-
ecuwen zoo getrouw mogelijk volgt, zich boven dc. 
historische stijlen verheven , om daaraan slechts enkele 
beginselen te ontleenen die , toegepast, tot een nieuwen 
>tijl zouden kunnen leiden. 

Het is door de details vooral, dat de beide ge
bouwen uitmunten. Steeds afwisselend, steeds origineel, 
steeds toepasselijk, bieden zij den beschouwer bij voort
during een onuitputtelijke bron van genot. 

Hij de talrijke kerkgebouwen, door den meester uit
gevoerd , is de indruk minder treffend, althans voor 
hem, die niet door religieuze overwegingen geleid 
wordt. Hier is een te beslist en te bewust vasthouden 
aan de middeleeuwsche manier hinderlijk; de ont
werpen zijn hier te duidelijk voortgekomen uit het 
brein van iemand, die met noeste vlijt getracht heeft, 
aan reeds lang begraven kunstidealen nieuw leven 
in te blazen. Wel mocht een beoordeclaar onlangs 
zeggen : „Ziet de door den meester ontworpen altaren. 
De devotie is erop gestorven; er zijn immers geen 
helden meer, die zich om den geloove laten mar
telen en wier gebeente door deze kunstwerken gedekt 
wordt, er zijn geen asceten meer, die zich tot extase 
toe uitmergelen en wier pij of rozenkrans, hier be
waard, de eigenlijke, de eenige wijding aan deze 
kunst moet geven". 

Het is te begrijpen , dat iemand als de heer Cuypers, 
hartstochtelijk bewonderaar der architectuur van voor 
1 5 5 0 , zich voelde aangetrokken tot datgene, wat 
het voorgeslacht ons heeft nagelaten, dat hij er met 
ernstige zorg voor wilde waken, dat dit niet verloren 

ging. De oude kerken aanschouwende, zooals zij 
door den tand des tijds, door den moedwil en de 
onkunde van andersdenkenden dan de vrome stich
ters geschonden waren, ontwaakte bij hem de lust , 
om die gedenkteekenen zooveel mogelijk in hun 
vroegeren luister te herstellen. Dank zij den heer 
De Stuers, werden hem in veel gevallen de mid
delen verschaft om aan dien lust te voldoen, en 
oude gebouwen te brengen in den staat, die naar 
zijne mcening de oorspronkelijke geweest was. O f 
latere geslachten hem daar veel dank voor zullen 
weten, moet de toekomst leeren. A l zullen zij ver
moedelijk aan zijn goede bedoelingen hulde brengen, 
zij zullen het betreuren, dat de restauratieprocessen 
de gebouwen niet alleen voor het oudheidkundig 
onderzoek waardeloos hebben gemaakt, maar dat ook 
de patina der eeuwen, waaraan oude bouwwerken 
hun grootste bekoorlijkheid ontleenen , voor goed ver
dwenen is. 

I Iet middeneeuwsch ideaal, waaraan de heer Cuy
pers nu veertig jaar met onbezweken volharding trouw 
is gebleven, is niet meer dat van het einde dezer 
eeuw Wel is het waar, wat onlangs werd opgemerkt, 
dat de heer Cuypers „alleen den strijd tegen een 
ondankbaren tijd moet volhouden"'. De huldebetoo-
ningen, hem op zijn zeventigsten verjaardag te brengen 
zullen, hoe aangenaam zij den jubilaris ook overigens 
zijn, toch den indruk van weemoed niet bij hem 
kunnen wegnemen. Een geheele herleving der midden-
eeuwsche cultuur in het Europa der 19e eeuw hebben 
Cuypers en zijn begaafde geestverwanten zich gedroomd, 
doch die droom is niet verwezenlijkt. Wel hebben 
Derkinderen, Diepenbrock cn nog een paar anderen 
met niet minder geestdrift en talent dan wijlen Alber
dingk Thijm voor dit ideaal gestreden, wel zijn de 
symboliek , de mystiek, de contemplatie voor korten 
tijd in de mode geweest, doch van eene herleving, 
zelfs van een gedeeltelijke herleving der midden-
eeuwsche cultuur zijn wij verder verwijderd dan ooit. 

De bekwaamsten onder onze jongere bouwmeesters 
brengen den heer Cuypers gaarne den cijns hunner 
bewondering, doch , voor zooverre zij vrij zijn en niet 
door meer of minder sterke banden aan het rationa
lisme werden vastgeknoopt, gaan zij hun eigen weg 
en streven zij naar de bereiking hunner eigen idealen. 

In deze kolommen is den heer Cuypers niet altijd 
lof toegezwaaid. Meermalen werd verzet aangeteekend 
tegen het drijven in één als alleenzaligmakend be
schouwde richting, waaraan vooral de geestver
wanten van den bouwmeester zich hebben schuldig 
gemaakt. Dit verzet is nu niet meer noodig, want 
ondanks alle moeite, die gedaan werd, om de ge
heele Nederlandsche bouwkunst tot de leer van Viollet-
le-Duc te belieeren , gelukte dit niet. 

Nederland bezit in den heer Cuypers een man van 
karakter, een man die zijn eerstgeboorterecht nimmer 
verkocht heeft voor een schotel linzen , hoe verleidelijk 
die er ook mochten uitzien. Door lof noch blaam 
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heeft de kunstenaar zich van de wijs laten brengen; 

hij bewandelde zijn weg met vastberadenheid , slechts 

opziend naar de Hoogste Macht, die hij als de bron 

van alle kunst beschouwde. Zulke figuren zijn in onzen 

twijfelmoedigen , wisselzieken tijd zeldzaam. Wij mogen 

er trotsch op zijn, wanneer er een in ons midden 

vertoeft. 
Ken Kngelsch versje luidt: 

/// the elder days of or/ 
Builders wrought with greatest care 

Jiaeh minute ami unseen part: 
For the Lord sees everywhere. 

Als deze bouwmeesters uit den goeden ouden tijd 
is ook Cuypers geweest. Aan alle onderdeden zijner 
gebouwen heeft hij dezelfde zorg gew ijd , niet vragende 
naar effect, niet vragende of iemand het zou zien. 

Zulk een man verdient onze hulde. Die worde hem 
dan ook op zijn feestdag gebracht. Hij aanvaarde 
haar, al komt zij van een zijde, die hem critiek niet 
onthouden heeft, maar die daardoor ook niet bloot 
kan staan aan het verwijt als zou haar huldebetoon 
door vleierij zijn ingegeven. 

Behalve de beide bovenstaande, ontving de Redactie 
nog een drietal artikelen. De grondtonen — hulde, 
eer. waardeering en eerbied zijn bij allen gelijk
luidend. Wij meenen daarom te kunnen volstaan met 
de opneming van deze stukken, die beiden, ofschoon 
van verschillend standpunt uitgaande, den lof van 
onzen grooten bouwmeester bezingen. 

V R A G E N 1! L' S. 

H o t 'T< ' K M K X ' I I ' \ K . 

Is water . van houtcementdaken opgevangen, voor 
alle doeleinden bruikbaar, of zijn er gevallen bekend 
waarbij deze dakbedekking hinderlijke en schadelijke 
bestanddeelen afgaf aan het water dat er afvloeide of 
er door bijzondere omstandigheden eenigen tijd op 
was blijven staan ? 

Hij bovenstaande vraag is voorop gesteld, dat de 
bovenste lagen bestaan uit zuiver zand en gewasschen 
grint en alleen de mogelijkheid verondersteld, dat 
liet houtcement in water oplosbare deelen bevat. 

T E C H N I S C H E ! V A K V E E E E N I 0 1 N O . 
Arw:i:i.iNi; 'S-GHAVEKHAGE. 

Vergadering van 8 Mei 1HU7. 
\ a de gebruikelijke oponings-formalitciten en de lezing der 

notulen werden, wegens liet bedanken van den beer Bosboom 
als lid van de commissie in zake bet onderzoek nuar de 
evamcuH voor water- en burgerlijke bouwkunde, twee nieuwe 
ledeu gekozen, nl. de heeren Bosnia en Van de I 'oil 

Met algemeene stemmen werd besloten eene bibliotheek op te 
richten, waarvoor door sommige leden boekwerken afgestaan en 
toegezegd werden. 

De vergadering werd daarna gesloten. 
liet tnforiuatiel'itrtau is vetplaatst nuar Jen Schenk:.eg no. ICO. 

A F P I E I . I N I . A M M K K I I A N I . 

Vergadering van 12 Mei 1897, 
iu deze vergadering, in het Hotel dc Prance gehouden, werd 

het nieuw benoemde bestuurslid, de heer A. V. ltooscn, geïn
stalleerd cn tot lid aangenomen de heer 1'. Wauué, bouwkundige. 

De behandeling van de reglementen voor den „Leeskring en 
dc „Bibliotheek" werd ton einde gebracht en de datum van in
voering bepaald op 1 Juni a. s. 

Met een opwekking om door het in bruikleen alstaun van 
boeken cn tijdschriften, beiden te bevorderen, Bloot dc Voorzitter 
de vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
s'-GnwKNimi:. Bij den dienst van don wttcretant en rie burger

lijke openbare werken in Ncderlandsch-ïndië kunnen worden (re-
plaatst eenige ad t pi rant ingenieurs. 

Zij die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, be
boeren zich vuur 1 Augtintos 1897. bg gezegeld adres, te wenden 
tot het Departement van Koloniën. Zie verder de Staatscourant 
no. 111. 

— „Arti et Industrine1' bieïd deze week bare laatste verga
dering in dit seizoen. Besloten werd dit jaar een uitstapje te 
maken, buiten bezwaar van de kas, naar dc tentoonstelling te 
Dordrecht. 

AMSTERDAM* De beer E, Jiraodsma alhier hoeft voor de ver
vaardiging van zes ontwerpen van straat-rcclamc-hiljettcn de hulp 
ingeroepen der schildersvereeniging „St. Lucas", die daarop hare 
werkende leden heeft uitgenoodigd zich voor de vervaardiging 
bereid te verklaren. Van de voertien leden dio zich aangeboden 
hebben. zijn in eene besloten vergadering door stemhebbende 
leden tot volvoering der opdracht aangewf zen de heeren: Dcutsman. 
Frankfort. Oorter. Lngunn, Le (tras en Jan van Oort. 

— De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst houdt haar 
76e algemeene vergadering op Donderdag 20 Mei e. k , dos voor-
middags te elf uren in het maatschappelijk gebouw. D c heer 
Dr. II. C. Muller zal een voordracht houden over de oudheden 
van ('reta en het Eabvrinth, en de architecten \V. Hamer en 
Ed. Cuypers /uilen mededeelingen verstrekken over het nieuwe 
Hotel (te 1'Europe en den verbouw van het gebouw der Amster 
dainscbe Bank. 

Het Bestuur van de Vereeniging „AmsteU lïouwkring" beeft 
ecu adres gericht aan den <ïcmceiitcraad, met verzoek de bouw-
verordeunig der gemeente spoedig te willen omwerken en dnarby 
rekening te houden met de grieven, in dnt adres u'clormulccrd. 
Deze grieven zijn gericht: lo. tegen het systeem der bouwver
ordening, die overbodig wordt geacht; 2o tegen bet volgens de 
bestaande verordening straiten van toestanden; 3o tegen de be
palingen over het bouwen op achterterreinen; 4o. tegen de wyze 
waarop de gemeente bande It bij \ ast f-tel ling van bet niveau . 
waarop gebouwd moet worden. 

UTRECHT . De Gemeenteraad besloot met tgen IU stemmen 
tot oprichting van een openbaar slachthuis. 

Don bit 1 CUT. Aan de Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek alhier 
kwam dezer dagen gereed de inrichting tot bet buigen van spiegel
ruiten van groote atmetingen. Tot uu toe werden «leze ruiten uit 
Engeland betrokken, wat steeds met groote moeite en kosten 
gepaard ging. daar door de ruwe behandeling op de zeebooteu 
rie ruiten dikwerf gebroken aankwamen Soms duurde het daar
door maanden eer men uan de bestelling kon voldoen. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat menigeen afgeschrikt werd van 
gebogen ruiten voor uitstalkasten gebruik te maken; dithe/.waar 
is thans opgeheven, daer genoemde fabriek over niet minder dan 
vijf ovens beschikt en daardoor in staat is zelfs belangrijke orders 
binnen acht dagen uit te voeren Wy meenen daarop de aandacht 
onzer lezers te moeten vestigen. Ofschoon ons het gebruik van 
gebogen spiegelglas niet toelacht, weten wij zeer goed dat in dit 
opzicht maar al te vaak rekening gehouden moet worden met 
de wenschen van principalen, i. c winkeliers en neringdoenden. 

Door bet hoofdbestuur der Dordtrcho tentoonstelling is de 
heer llidde Nyland, de bekende Dordtsche 'unstbeschernier, tot 
burgemeester van oud-Dordrceht benoemd. Zoowel de burgemeester 
als i l " schepenen zullen in oud-Hollandseh kostuum gekleed gaan. 
Onder het beheer van dit college staat de geheele af.leeling oud-
Dordrecht en alles wat tot bet gebied der oude kurst behoort. 

liet hoofdgebouw wordt ie klein voor al de ii zendingen. Duarom 
heelt het hoofdbestuur besloten op een terrein dut achter liet ge
bouw gelegen is, een nieuwen vleugel te doen bijbouwen, zonder 
dat het voorfront daardoor verandering behoeft te ondergaan. De 
atdeeling scheepvaart en visschciy is een dergene, wier uitge
breide omvang tot het nemen van dezen maatregel het ft geleid; 
maar ook de collectieve inzending vau den Nederlandschen hoek
en kunsthandel neemt zulke groote proporties aan. dat aan be
perking lot de aanvankelijke e.xposilie-ruimte niet meer te denken 
viel. D e aanvragen om plaatsruimte blyven nog steeds aanhouden. 

V K I . I ' . D e heeren Van den Broek eu Van Barneveld Kooy J r . 
te Amsterdam, hebben den Raad der gemeente Khcdun eon vol
ledig technisch ontwerp met plannen c n teekeningen zoomede 
een reglement met tarieven voor de exploitatie eener drink
waterleiding alhier ter goedkeuring aangeboden. 

KnoM.Mi.Mi:. D e Raad besloot tot den bouw van een gasfabriek 
tot vervanging van de bestaande, die in I860 werd opgericht en 
in openbare veiling het eigendom werd van dc gemeente. 

VORAVENTANDEe De Baad verleende met algemeene stemmen 
concessie aan „The General Ozone and electrical supply Company 
limited" om de gemeente electriscb te verlichten. 

Het gebruik van graniet breidt zich in ons laid de laatste 
jaren meer cn meer uit. Was het tot voor korten tyd graniet van 
Duitsche cn Noorsche herkomst, dat men hier invoerde, thans 
-*t'b ij ut men de voorkeur te geven aan dat uit Zweden. Zoo worden 
thans o. n. bij dc gemeentewerken te Rotterdam dc dokzerken 
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van verschillende kaaimuren en eene balustrade voor de ver
nieuwing der westpunt van het Noordereiland van dit materiaal 
vervaardigd, terwyl voor do in aanbouw zynde spoorwegbrug te 
Westervoort draagldokkeu gebezigd worden die een gewicht hebben 
van 0 tot 14,000 KG. Naar men ons mededeelt wordt voorts hy 
de havenwerken te Kiel , Htettin, Kopenhagen, Aarhus. enz. dit 
materiaal veel verwerkt. De beer H. J . Bosman te Botterdam, 
vertegenwoordiger van Zweedsche granietgrooven, verstrekt hier
omtrent op aanvraag gaarne nadere inlichtingen. 

— Aflevering 4 van De Nttiuur (uitgave van .1. O . Broese te 
l'trec.ht) bevat: 

De bloemenstad en hare bolplauten, door .1. Sturing. — De 
poolbullon van Andn'o, door Dr. I.. Bleekrode. — Dc gewervelde 
diereu van .lava. door Dr. II. .1. Calkoen. - Het Westfaalscbe 
kolcnrevier, door K. E h. Veereu. — Aetherische oliën, door 1*. 
II. de Wit. — De doode visBchcu van de Karabogas. door A. D. 
Ilagedooru. Een merkwaardig lichtverschijnsel in den damp* 
kring, door Ohr. A. C. N — Electriscb licht in dc Poolstreken, 
door Dr Bleekrode — lets over tclegrafeeren zondor geleid-
ilrn^cn, door II — l i t de geschiedenis der Narcose, door Dr, R. 
O . Kijkcns — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door 
Ant. Pnnnekock. — Boekaankondiging, door H. .1. C. - Corres
pondentie. 

— Dc heer B- II Landaal, teckcuaar hy de .Maatsch. tot Expl. 
van Staatsspw*. tc Zwolle, is met ingang van 1 Juni benoemd tot 
technisch ambteuanr 2e klasse. 

— De heer II. Mammen, sinds 5 jaren algemeen opzichter hy 
het waterschap , De Purmer", is te Edam Op jeugdigen leeftijd 
gestorven. 

— De gevierde landschapschilder Willem Koelofs is opvijf-eu-
zeventigjarigen leeftijd te 1 terc.bem bij Antwerpen overleden. 

— De Gemeenteraad van Rotterdam benoemde tot inspecteur 
by de bouwpolitie, den heer H. P. Stuivingu thans tydelyk als 
zoodanig aangesteld. 

A I 
V A C A N T E B E T R E K K I N G E N , 

ie en o p z i c h t e r bij het waterschap „de Purmer', 

P E K S O X A E I A . 
- Bjj den waterstaat in Ned-Indië is: 

v e r l e e n d een tweejarig verlof wegens ziekte aan den ingenieui 
2e kl J . K. Quant; 

gep laa t s t in de res. Cheribon do benoemde opz Be kl. ('. 
Hollestelle; in de res Japara de benoemde opz 3e kl. I'. W. 
Lenaink ; 

o v e r g e p l a a t s t van de res. Japara naar het gouv Atjeh en 
'iiiderboorigheden de opz. 2e kl W, L. Mulder. 

— Door den Minister van Koloniën is de heer S. U. .1. Urmen 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal Tan Neder-
landsch-lndië, om te worden benoemd tot inspecteur der Bde 
klasse bij het toezicht op dc spoorwegdienstenen net stoomwezen. 

— In Ned.-Indië is overgeplaatst vuu dc oosterlyneii naar de 
westerlijnen, de tijdelijke onderopzichter 3e kl. K. Maflicioli del 
Casteletto; van de westerlijnen naar de oosterlijnon, de tijdelijke 
1'iidcropzichter Se kl. B J . van der Laan; voorts is wegens 
ziekte een tweejarig verlof verleend aan den chef der 4e afd. 
bij de expl. der staatsspoorwegen op Java W. Franken. 

— By beschikking van deu Minister van Waterstaat is, met 
ingang van 1 Juli a. H.. de adspirant-ingenieur van tien Rijks
waterstaat J , P. van Vlissingen, onder de bevelen gesteld van 
den hoofdingenieur voor de rivieren, om te worden toegevoegd 
aan den ingenieur in het Ue rivier-arrondissement ter stundplaats 
Hoek vau Holland en de ndspirant-iugenieur M. C. E. Bungnerts, 
onder de hevelen van den inspecteur iu dc 2e inspectie, ter stand
plaats 's-Gravenhage. 

volkomen hekend met molen- en bruggenbouw. Jaarwedde f 1000 
met vrye woning. Kennis van bet stoomwezen strekt totaanbev. 
Adres, op zegel, vóór 18 Mei by den dijkgraaf I). F. Pont te Edara. 

— O p z i c h t e r bij het waterschap „de Hegge", goed ver
trouwd met opmetingen cn met de uitvoering van grond- cn 
ryswerken, voor minstens ït jaren. Salaris 190 per maand. Adres 
vóór 20 Moi aau den voorzitter Kiugma te Almelo. 

— Ingen ieu r by dc g e m e e n t e w e r k e n te A r n h e m , 
in vas ten d iens t . Aanvank. sal. f liiOO. Adres vóór 22 Mei 
aau den Burgemeester. (Zie advert, in dit no.) 

— I n g e n i e u r , voor het ontwerpen en uitvoeren van licht
en kraebtoverbrenging-installation op electriscb gebied. Adres 
lett. I) P N , Algein. Adv. bureau Nijgh *\ Van IHtmnr Rotterdam. 

— O p z i c h t e r-t e e k e n aar bij de verbouwing dor stedelyke 
gasfabriek te Gouda. Zy, die met dergelijke werken bekend zijn, 
genieten de voorkeur. Adres den directeur J . .1. Prins. 

— A s s i s t e n t opz i e h t e r-1 e e k en aa r by de gemeente
werken te Zwolle. Salaris f 70 per maand Adres vóór 22 Moi 
aan den gemeente-arch. (Zie advert, in ait no.) 

— S i t u at i o-1 cc k e n a n r. voor 8 maanden. Salaris / 70 a 
f NO per maand Kennis van waterpassen of diploma opz. water
staat strekt tot aanbeveling. Adres met getuigschriften tot 22 Mei, 
onder lett. G. f,., boekh. H. J . v. d. Garde & Co. Znlt-Bonimol. 
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D1ENSTA AN BIEDINGEN. 
[ftrORMATIEBI REAU T E C H N I S C H E VAKVEREENIOINO. A M S T E R D A M . 
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.A. I > V E2 JEt T E IV T X E W. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Kantnor: ivo l»e Ruyterkadr, AVIsTKItit V 11. f'il'uiual: HU Itokla. 

Ilooldagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eomplee.e Hadinrichtingen — Privaatinrichtingen. — 

Shanks Closets zhn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badknipc, ljieren Badkuipen.— 
Closets, Waschtaföls, l rinoirs enz. V K K W A It VI I SEti en V i : \ T I I . A T I K. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zcereoncurreerende prjjzen. 
Teekeningen cu prijsopgaven gratis. Wederverkoopera genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van R. W A Y ( i O O l ) &. Co. Ltd. tonden. L I P T E N . 

Houthandel. Loon-Stoomzagerij. 00STERMEIJER & Co. 
A M B B S F O O Ft. X " , 

In voorraad: prima «Uavonliich Klken Kluahout, '/,, 1 en »/» dms. Klken 
Wagenschot. Alle soorten Buitenlandsch gezaagd en iceaehaard Hout. Vin.il-
kaanneh Greenen Balken voor Masten en Molcnroeden Juirer», Ellenit, Kolders, 
Sparren. Eiken-, «.reeiirn- Vuren Heatekhont. Anierikaanech Ureenen 
Beetekhont. 

Spoedige levering. — l'rima kwaliteit. — Concurrecrende prjjzen. 

OPRUIMING 
van vroegere Jaargangen van 

„DE OPMERKER". 

Voor zoover de voorraad strekt, 
worden de volgende jaargangen van 
„De Opmerker" tegen de daarbij ver
melde prijzen opgeruimd: 

In losse bladen. Ingenaaid 

I T K K C H T 8 C 1 1 K 

Cementsteen Tegelfabriek 
A . DE H O M E , Utrecht . 

eu. 
TU 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor H U I Z E * en B L O E H E N -
K A S Ï E X . t'o ii cu r ree rende prijzen, 
ruimen voorraad. 

Jaagang 1884 f 1.50 f 2— 
1885 „ 1.50 >, 2 . -

19 1H86 „ 1.50 o 
ii * n 1887 „ 1.50 o 

•> 1888 ,, 1.50 •) 
i» 1881) „ 1.50 •> 

ii n 1890 „ 1 50 2. 
n 1891 * 2. 
)» 1892 * 

n 
•» 

ii u 1893 „ 1.50 j ; * 
ii 1894 * 

ii 
o 

n —* ii 1895 „ 2 . - ,. 2.50 
» 1896 ,. 2— „ 2 50 

De met een * gemerkten zijn uit-

register. 
Na ontvangst van postwissel, waarop 

vermeld is welke jaargangen men ver
langt, volgt de vrachtvrije toezending. 

D E AD.MINISTB.ATIK. 
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bgenieur Gemoeutewerken. 
Bij de Gemeentewerken te Arnhem 

wordt G E V R A A G D in vas ten dienst: 

u i INGENIEUR. 
Aanvankelijk salaris ƒ 1 6 0 0 . Ouder

dom oiet boven de 3 5 jaren. 
Zij, die voor deze betrekking in 

aanmerking wensehen te komen, ge
lieven zich vóór 22 Hei 1897 bij adrei 
op zegel te wenden tot den Burge
meester van Arnhem. 

Nadere inlichtingen to verkrijgen 
ten bnreele van den Directeur der 
Genieentewerken te Arnhem. 

( H ' Z i n i T K K - I E E K E N A A H . 
Bij de Gemeentewerken kan zoo 

spoedig mogelijk G E P L A A T S T worden 
een t i j d e l i j k \ s s i s n : . \ ï -
O P Z I C H T E R - T E E K E K A A B , 
goed bekend met het detailleeren, tegen 
een maandelijksche belooning van 70 
gulden. Brieven franco vóór '22 Mei 
aan den Gemeerte-Architect te Zwolle. 

TER OVERNAME GEVRAAGD, 
een W E It l i over r'runsolie 
( ï o t h i e k , vsn VHPI,I.KT IJB U r r 

Aanbiedingen aan den Boekh. J O H . 
G. STEMLER Cz . Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op MMteleta den in Juni 

M897, du» namiddags ten 2 Ure {locale 
tijd), uan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in hel Moreelse Pnrk te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. T'27. 
Het u i t b r e i d e n en wi jz igen 

vnn N P O B K N en W I S . 
!">!•;I.S en liet u i t v o e r e n 
VHII i l i v e r « e Mei-ken o » 
het haven-emplacement 
te H A K M O E * . 

IJ.•»•! co l i n - / :t«.3*:t«. 
De besteding geschiedt volgens § 4t> 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 12den 

Mei 1B!)Ï ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur H. J . V A N HOORN te 
Groningen en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dierst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van /' 1.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 25sten Mei 1897 ten 9.40 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

L'riiE'Hi, den 1 ln Mei 1897. 

AAHBESTEDIHG 
\ B I J D A d i SI H e l , dei voor-

middags te II uur precies, zal in het 
Gebouw der Maatschappij tot Bevor-
deriog der Bouwkunst te Amsterdam 
worden AANBESTEED: 

H e t bonwen v a n een V I L L A 
op een t e r r e i n achter 
het ICi.jL•>••!ii»<-iiin t r A m 
s t e r d a m . 

BESTEK en T E E K E N I N G E N zijn 
tegen betaling van /'SJ.50 te ver-
kiijgen Am.itel 24i. 

C B. POSTHUMUS MEIJES, 
A r c h i t e c t . 

Maatschappij 

taLad. togen 

D e MUfiftLAlllMl van 1845 
' s -GRAVENHAGE, Kermt****, 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — BOT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA. 
Prinsenkade - ALKMAAR, Lange-
straat. .. 

L , A « E l ' K E J I I E H . 

HËLD's Patentlicht 
AuiBterdain.Kpmstraiit90.'s Hage.Passage?, 
kost slechts met br»nder, kousje en glas, 
verzendbaar, compleet fl.—.Kousjes 
om in den zak mede te nemen 4 0 eent 
Verzendbaar naar alle plaatsen. 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K E R I A H * BDIJZERD, Breda 
SPECIALITEIT in verp laatnbare 
H o u t e n w o o n h u i z e n , IHrectie-
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T u t n k o e p e l a . 

H . S C H M I D T & ZOON, 
Handel in Wagenschot, Rondklossen on eiken B e s l e k h O l l t . 

'Voorhanden gezaagde en ongezaagde • • • « « • « " « I N . ' ^ ^ ^ T ^ 
üroote voorraad gezaagd en ongezaagd W A « » B B M . H W I . 

Kantoor: DIJKSTRAAT 40, AMSTERDAM. 

A.t'n I M M I I . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - J I O E I Ï J I E E T -
EN ASDI.lt!-: 

I S S T I U ' J I K X T K N , 

voor I N G E N I E U R S , A R C E I T E C T E M , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

t i i c ë i n u i l i eerde 

I *«'» 1 . - . « J J :i I s » 1 1 . 

WEEGWERKTUIGEN 
van hout en van ntaeel. >n verschillende 
ésonoti-ucUën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. kV. Ut. SCUOM/ TE, 
Fabrikant, PriMengtacht 516. AMSTERDAl. 

HOLLMAN & MIDDELBEEK, 
^4ili «»1 -H)T. Anisl erdam, 

Leverancier van T KEK EN 1>EHO EFT EN aan alle 
groote bouwwerken. 

GEBR. H E S SE, Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren coinplcote I M N K T l M t l i IITI.V(;KV. 
„ „ B A D I N R H I I T I M . I V 

WASCHBAKXEN, «lASOUNA.ME.NTEN enz. Tegen concurreerendo prjjzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Xederland. Teekeningen en prijscouranten op 

aanvrage. \Vedcrverkoopcrs ontvangen het gewone rabat. 

Ter drukkerjj dor Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

J3" L C J A A R G A N G K ° - 21. Z A T E R D A G , 22 Mei 1897. 

REDACTEUR: F.VV. VAN üENDTJGz. Adres voor Redactie en Admuw 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f waarover, 

op 1 April en I i October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
Ilelgie, bij vooruitbetaling /0.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nedcrlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruit
betaling ƒ7.50. 

atic: Hureau van Dc Opmerker, Van lïylandtstraat 1 ié,'J-Gratenketgt. 
Advertentien van 1 tot 6 regels ƒ1,30, het bewijsnummer daaronder 

begrepen-, voor eiken regel nicer ƒ0.20. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat ƒ0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

G E N D . 
i inder de Vlaamsehe steden is Gend zeker een van 

de eigenaardigste. Ofschoon in vele opzichten een 
moderne plaats, heeft de oude hoofdstad van Vlaan
deren toch nog zooveel herinneringen aan haar ver
leden benaard , dat een bezoek ook voor hem, wien 
het om oudheden te doen is, wel de moeite waard 
mag heeten. 

Het midden van de stad ongeveer is de Koren
markt, die, deftiger, le Marchc aux Grains genoemd 
wordt. Het is hier een druk punt, waartoe de nabij
heid van groente- en vischmarkt niet weinig bijdraagt. 
Verscheidene aardige gevels zijn hier te zien; het is 
echter jammer dat de „plaesteraars", wien Alberdingk 
Thijm zulk een kwaad hart toedroeg, hier veel be
dorven hebben. 

Het Pakhuis, le petit Entrepot, dat zich verheft 
ter plaatse waar in de middeneeuwen der stede ge
vangenhuis stond, is een droog klassiek gebouw uit 
de vorige eeuw. liet valt hier erg uit den toon, of
schoon het, in het kader van zijn tijd beschouwd, 
misschien niet onverdienstelijk mag heeten. 

Wenden wij ons naar de oostzijde, dan zien wij 
de St.-Xicolaaskerk, het oudste bedehuis van de stad. 
De kerk moet reeds in de 10e eeuw begonnen zijn; 
in de 12e eeuw werd zij geheel herbouwd, om in 
het begin der 13c eeuw wederom verscheidene ver
anderingen te ondergaan. De westelijke gevel vertoont 
nog een Romaansch portaal, met een zeer groot 
vroeg-Gothisch venster daarboven. Twee traptorens, 
eveneens vroeg-Gothisch, llankeeren den westelijken 
gevel. Zij zijn met eolonnctten en boogfriezen ver
sierd. 

Een der eigenaardigheden van de kerk is, dat dc 
daken der zijbeuken bijna onmiddellijk onder dat van 
den middenbeuk beginnen. Boven het kruis verheft 

I zich een zware toren , door vier traptorens geflan
keerd , eenigszins herinnerend aan de St.-Jan-.kerk in 
Den Kosch. Het benedendeel van dezen toren is nog 
Romaansch, doch het overige is uit do 15e eeuw. 
Een laag houten dakje, waarschijnlijk slechts voor 
behulp gemaakt, sluit dezen zwaren toren op niet 
zeer bevredigende wijze af. Het inwendige levert geen 
bijzondere merkwaardigheden op; alleen het graf-
teeken voor Philips de Grutere is een goed werk 
der Renaissance. 

Als men door het noorderportaal de kerk verlaat, 
komt men op de Kippenmarkt of Marché aux Poulets, 
waar een gebouw uit het laatst der 17e eeuw, het 
Hureau de Hienfaisance, de aandacht trekt. Is misschien 
de gevel al niet bijzonder merkwaardig, een zaal in 
dit huis vertoont nog geheel de inrichting, zooals die-
in 16S9 gemaakt werd. De betimmering is van eiken
hout ; zij omsluit zeven schilderijen, die de zeven werken 
van liefdadigheid verbeelden. De schoorsteen is een 
bijzonder fraai werk. Het schoorsteenstuk stelt voor 
Karei V met allegorische figuren; onder het snijwerk 
trekken vooral de beeldjes van een weesjongen en 
een weesmeisje de aandacht. 

Nu naar het Raadhuis, een gebouw dat als een 
schitterend voortbrengsel der laat-Gothiek beroemd 
is. liet kan niet ontkend worden dat de indruk, 
door deze schepping op den beschouwer teweegge
bracht , maar ten deele aan de hooggespannen ver
wachting beantwoordt. Was het Raadhuis uitgevoerd , 
zooals Dominicus de Waghemakere en Rombout 
Keldermans het zich hebben gedacht, het zou een 
meesterstuk van bouwkunst zijn geworden. X u heeft 
het geheel iets fragmentarisch, dat niet aangenaam 
aandoet. Want de Gothische deelen, die van 1518— 
1540 gemaakt werden, zijn wel fraai op zichzelf, doch 
staan in geen goede verhouding tot de Renaissance-

file:///ssis
http://ASDI.lt!-
file:///Vedcrverkoopcrs


162 

architectuur, die in het laatst van de 16e en het be
gin van dc l"e eeuw gebezigd werd om het gebouw 
te voltooien. 

De Gothische gevel is wel waard, bestudeerd te 
worden. A l de rijkdom, waarover de laat-Gothiek kon 
beschikken, is hier toegepast. Overal vindt men een 
keur van de meest verscheiden motieven. De eentonig
heid, die door de twee rijen vensters zou kunnen 
veroorzaakt worden, is geheel vermeden, doordat op 
verschillende punten voorsprongen zijn gemaakt. Ken 
dier voorsprongen is de voormalige kapel; meer naar 
links ziet men een soort van balkon, vanwaar vroeger 
de bekendmakingen werden afgelezen. Dan komt de 
stoep en, aan den linkerhoek, een toren, die echter 
niet zijn oorspronkelijk bedoelde bekroning heeft ge
kregen. Men vindt hier verscheidene motieven, die 
ook aan het Raadhuis tc Middelburg, eveneens een 
werk van Keldermans, worden aangetroffen , bijv. tie 
nissen voor beelden tusschen de vensters, den hoek
toren en dergelijken. Doch alles is nog veel rijker 
van behandeling. De blauwe hardsteen van Kscausines 
en de witte steen van Baleghem zijn onder den beitel 
der kunstenaars tot kantwerk geworden. 

Het inwendige van het gebouw is al eveneens zeer 
merkwaardig. 1 let oudste deel, waarin de raadzaal 
zich bevindt, dagtcekent van 1484. Die raadzaal, 
geheel gerestaureerd, maakt een grootschen indruk. 
Zij heeft een houten zoldering, wier moerbalken door 
kraagsteenen met wapenschilden worden gedragen. De 
schouw prijkt met een beeld, dat de Stedemaagd van 
Gend voorstelt. De wanden zijn goeddeels in eiken
hout betimmerd. 

De trap, die naar boven leidt, is een meesterstuk 
van constructie, stevig en toch rijk versierd. Zij leidt 
naar de wapenkamer, die aan twee zijden door hooge 
vensters wordt verlicht. Deze vensters snijden in de 
zoldering, die door een eikenhouten spitsbooggewelf 
wordt gevormd. De ribben van dit gewelf worden 
door ornementen vergezeld , cn vormen dus paneelen, 
waarin de wapenschilden der Vlaamsche steden zijn 
aangebracht. Aan iedere zijde verheft zich een groote 
schouw. Ook deze zaal is gerestaureerd. 

De groote benedenzaal, in het gedeelte na 1518 
gemaakt, diende vroeger als vierschaar. (>ok hier 
bevindt zich een groote schouw; de zoldering bestaat 
uit enorme moerbalken, waarop kinderbalkjes rusten. 
Een trap leidt links naar het balkon, vanwaar de 
vonnissen den volke werden bekendgemaakt. Ken 
kleine deur geeft toegang tot de kapel, die ten deele 
gerestaureerd is en die een prachtig oxaal van eiken
hout bevat. 

De vleugels van het raadhuis, die in Renaissance
stijl gebouwd zijn, vertoonen wel eenige gelijkenis 
met het raadhuis te .Antwerpen. Doch daar dezelfde 
travee al te dikwijls herhaald werd, zoo is cen zeer 
eentonig effect verkregen. 

Schuins tegenover het raadhuis bevindt zich het 
St.-Joris-hof, thans aan particulieren behoorende, en 
voor . verschillende doeleinden in gebruik. Het is een 
Goth sch bouwwerk, dat in den loop der tijden veel 
geleden heeft. Het was in de bovenzaal van dit schut
tershof, dat Maria van Botirgondië haren onderdanen 
het Groot Privilegie verleende. 

Wij gaan nu naar de Belfrood, den stedelijken klok
kentoren , die zulk een groote rol in de geschiedenis van 
het middeleeuwsche Gend gespeeld heeft. Reeds in de 
verte trekt het gevaarte onze aandacht; het bovendeel, 
in een soort van „Gothiek van den kouden grond" 
gebouwd, is . . . . van gegoten ijzer en cen waardige 
tegenhanger van St.-Jacobs torenspits in Den Haag. 

Het benedengedeelte van den toren is van Doornik
sche steen en met eenvoudige spitsboognissen ver
sierd. De muren zijn bijna twee meter dik. Het is 
in dezen toren, dat de vermaarde klok Roelandt hangt, 
met haar opschrift: miin naem is totlan/, als ie eleppc 
dan ist brand, als tc luide ist storm iu vlaenderlandt. 
Maar ofschoon de klok in reishandboeken vermeld 
staat, als in 1314 gegoten te zijn, zoo is dit toch in 
werkelijkheid niet het geval. Want de klok, die men 
nu ziet, is gegoten door E . en 1'. I lemony in 1666. 
Wel draagt zij nog den ouden naam. Twee andere 
klokken, doch minder groot zijn eveneens door deze 
beroemde gieters toen gemaakt. Ook het carillon, uit 
32 klokken bestaande, is hun werk. 

De toren heeft als windwijzer een reusachtigen draak, 
die in het laatst der 14e eeuw gemaakt is. De legende 
wil, dat hij in 1204 te Constantinopel buit gemaakt 
zou zijn, doch dit verhaal wordt door de bestaande 
bescheiden niet bevestigd. 

Achter de Belfrood, op de Botermarkt, ligt de 
stedelijke gevangenis, die door het volk „ d e m a m m e -
lokker'' genoemd wordt. Dien naam heeft het gebouw 
te danken aan een relief in den gevel, dat voorstelt 
hoe een Romeinsch grijsaard door zijn dochter met 
haar melk wordt gevoed. 1 Iet beeldhouwwerk schijnt 
uit het laatst der 17e eeuw afkomstig te zijn. 

Wij richten nu onze schreden naar de Veldstraat, 
de rue des Champs, een van de drukste punten der 
stad. In deze straat ziet men het vorstelijk huis. waar 
Kodewijk XVIII , als Koning in partibus, de honderd 
dagen, ('ie tusschen Napoleons vlucht van Klba en 
den slag bij Waterloo verliepen , doorbracht. 

Aan het einde dezer straat, op een groot plein, 
staat het Paleis van Justitie, een dier streng klassieke 
gebouwen, zooals men ze in de eerste helft dezer 
eeuw zoo gaarne placht te maken. De plattegrond is 
vierkant, met telkens een voorsprong in iedcren gevel. 
Zes kolommen in front, naar het beproefde recept 
op een flinken onderbouw geplaatst, vindt men aan 
de beide voornaamste gevels. Twee zeer monumentale 
trappen leiden naar een reusachtige zaal, die door 
galerijen omgeven en door een tongewelf gedekt wordt. 
Deze zaal is van een werkelijk monumentaal effect; 
aan haar is het geheele overige gebouw opgeofferd. 
Het schijnt dat de bouwmeester van het Paleis van 
Justitie hier het denkbeeld heeft gevonden, dat te 
Brussel later op nog veel grooter schaal zou worden 
verwezenlijkt. 

De schouwburg, oostelijk van het gerechtsgebouw 
gelegen, is een klassiek gebouw, waarschijnlijk uit 
de eerste helft dezer eeuw. 

Wij gaan nu door de rue de Courtrai. om het 
zoogenaamde „quartier de la Citadelle" aan de zuid
zijde der stad in oogenschouw te nemen. 

Thans komen wij aan de boulevards, die de geheele 
stad omgeven. Ruiten die boulevards werd onder de 
regcering van Koning Willem I een groote citadel 
gebouwd, die ten noorden de stad, ten oosten de 
Schelde, ten westen de Lijs en ten zuiden den weg naar 
Kortrijk bestreek. I Iet was een, voor dien tijd, zeer be
langrijk werk, dat 44 hectaren besloeg. Maar in 1870 
werd het versterkingswerk, als verouderd, aan dc 
stad Gend verkocht, die het grootendeels liet sloopen 
en den grond als bouwterrein verkocht Deze terreinen, 
hoog gelegen en dus niet blootgesteld aan de over
stroomingen der rivieren, waren al spoedig zeer ge
zocht. Een smaakvolle park-aanleg heeft de aantrek
kelijkheid nog verhoogd. Ten oosten van dit park 
staat de kweekschool voor onderwijzers, een groot en 
sierlijk gebouw in den Vlaamschen Renaissancestijl. 
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Aan den boulevard de la Citadelle staat de groote 
infanteric-kazerne, een eenvoudig gebouw van 1732. 
Men komt nu aan het terrein, waar zich voorheen 
de vermaarde St. Pieters-abdij bevond. Dit geestelijk 
gesticht, dat aan de orde der Benedictijnen behoorde, 
was reeds door den H Amandus onder de regeering 
van Dagobert I, Koning der Kranken, gegrondvest. 
In den loop der tijden had het klooster vele voor
rechten gekregen en tot het laatst der vorige eeuw 
heeft het bestaan. 

\ an de gebouwen zijn nog slechts enkele meer 
over. Het oude convent, een werk uit het begin der 
17e eeuw, dient nu als kazerne. Ook de refter wordt 
thans voor militaire doeleinden gebruikt. Het belang
rijkste gebouw, dat nog rest is de kloosterkerk, een 
werk uit de 17e eeuw, dat, naar den smaak des tijds 
met een koepel boven het kruis werd versierd. De
pendents prijken met de figuren der evangelisten. De 
schilderijen , die tegenwoordig de kerk versieren, maken 
wel een decoratief effect, doch hebben geen groote 
kunstwaarde. 

De meest beroemde kerk van Gend is die aan St. 
Bavo gewijd. Zij bestond reeds in den Romaanschen 
tijd, zooals de krocht onder het koor bewijst. Het 
koor, met omgang cn kapellen, schijnt een werk der 
13e j:euw. Schip en kruisbeuk dragen het karakter 
van _ 1500. Ook de toren aan de westzijde, die geen 
spits heeft, moet uit den laatsten tijd der Gothiek 
dagteekenen. 

Vroeger was de kerk aan Johannes den Dooper 
gewijd; in 1540, toen Karei V de St.-Bavo-abdij 
noodig had , om ter plaatse waar zij stond, een citadel 
te bouwen, schonk hij dc St.-Janskerk aan het kapittel 
van .-st. Bavo, In 1559 werd de kerk door Paulus IV 
tot een kathedrale kerk verheven; Gend werd toen 
een bisdom. 

De kerk is wat zwaar van afmetingen; zij mist de 
slankheid, die anders meestal het kenmerk der Gothiek 
mag heeten. De toren, achtkant en van boven van 
vier hoektorentjes voorzien , zou een beter effect maken 
indien hij zijn spits nog had, die in 1603 door den 
bliksem werd vernield. 

Het inwendige der kerk is zeer imposant. Dc beuken 
van het schip worden door geprofileerde pijlers ge
scheiden; in het koor ziet men zuilen. Een zeer fraai 
effect maken de wapens der Guldenvlies-ridders, die 
ter herinnering aan de kapittels dezer orde, die her
haaldelijk in de kerk gehouden werden, zijn gemaakt. 

De predikstoel is een dier achttiende-eettwschc wer
ken, die in België zoo talrijk zijn cn die van groote 
kunstvaardigheid spreken, al kunnen misschien op de 
wijze van opvatting wol aanmerkingen gemaakt worden. 
De kuip wordt ondersteund door den boom des 
levens. Aan haar voet staan twee levensgroote beel
den, het Heidendom en de Waarheid. Deze laatste is 
als vrouwefiguur verbeeld; de eerste is een oud man. 
De Waarheid wijst met haar vinger op het woord 
van Paulus: „Ontwaakt , gij die slaapt, staat op uit 
de dooden cn Christus zal over u lichten". Aan den 
voet van de trap staan twee engelen, die den ge-
loovigen aanmanen om met aandacht den prediker 
te volgen. 

Daar onder het koor een krocht aanwezig is, zoo 
is de vloer daar veel hooger dan in het schip. Een 
ra artmarmeren afsluiting draagt de reusachtige beel
den van St. Pieter en St. Paulus, waarschijnlijk- uit 
de vorige eeuw afkomstig. Het hoofdaltaar is een 
zeer rijk voortbrengsel van Iaat-i7e-eeuwsche kunst, 
dat echter meer door pracht, dan door schoonheid 
uitmunt. Veel interessanter zijn de grafteekenen van 

bisschoppen, die het koor versieren. Het eerste, aan 
de noordzijde, is het meesterwerk van Duquesnoy, 
de beeldhouwer die voornamelijk- heeft uitgemunt in 
het maken van kinderfiguurtjes. Men ziet den bisschop 
Triest op zijn tombe liggen, met Jezus en Maria als 
beschermers. Vier kinderfiguurtjes, daarbij geplaatst, 
zijn allergevoeligst gedaan. Deze tombe is niet slechts 
het meesterwerk, maar ook het laatste werk van 
Duquesnoy geweest. Want de kunstenaar werd in 
1654, kort na de voltooiing van dit grafteeken, be
schuldigd van hetzelfde misdrijf, als wat onlangs den 
Engelschen schrijver Oscar Wilde naar den tredmolen 
bracht. Als verzwarende omstandigheid gold, dat 
Duquesnoy het feit in de kerk had gepleegd en zoo 
werd hij veroordeeld, om geworgd en verbrand te 
worden. Wel deden zijn vrienden wat in hun ver
mogen was, om een minder strenge straf voor hem 
te verkrijgen, wel wezen zij op zijn buitengewone 
talenten, doch het mocht niet baten, cn het recht 
had zijn loop. 

Dc andere drie tombes zijn niet zoo fraai als deze. 
Toch is ook het grafteeken van bisschop Allamont, 
dat den overledene knielend voor de H . Maagd ver
toont, een zeer verdienstelijke schepping van den 
beeldhouwer Delcourt uit Luik. Een zeer eigenaardig 
effect maakt de Dood, als bronzen geraamte achter 
den overledene geplaatst. Dergelijke kunststukken 
waren in de 17e eeuw zeer in den smaak. 

De twee tombes aan de zuidzijde zijn ook door 
bekwame kunstenaars gemaakt. In het bijzonder de 
figuur van den H . Carolus Borromeus, die het graf 
van den bisschop Van den Bosch versiert en die door 
Gerard 1 Ielderenberg gebeiteld werd, is een goed stuk 
werk. Ook het liggende beeld van bisschop Macs, 
door Rombout Pauwels van Mechelen gemaakt, ver
dient de aandacht. Het herinnert zeer aan de manier 
van Rombout Verhulst, ook een Mechelaar. 

(Sot volgt.) 

H E T F E E S T V A N D R . P. J. II. C U Y P E R S . 

Xadat Zaterdagmorgen het feest kerkelijk gevierd 
was met de opdracht van eene plechtige mis in de 
kerk van het Allerheiligste Hart in de Vondelstraat, 
werd Zondag — de eigenlijke verjaardag — het 
feest in den huishoudelijken kring herdacht. In het 
bekende huis in de Vondelstraat was tie geheele 
familie bijeen. Een stroom van bezoekers verscheen, 
zoo groot, dat zich eene eindelooze file vormde. 
Eene deputatie van 52 oud-leerlingen en leerlingen 
kwam den meester hulde brengen en namens deze 
deputatie voerde het woord de heer P. Snickers, die den 
meester eene oorkonde overhandigde, ontworpen door 
den heer R. A . van de Pavert, chef van het teeken
bureau in het Rijksmuseum. De heer Snickers zeide 
de tolk te zijn van de vereering en hoogachting, 
welke allen, die de architectonische kunst beoefenen, 
voor Dr. Cuypers gevoelen; hij sprak den wensch 
uit dat deze de oorkonde zou willen aanvaarden als 
het zichtbaar bewijs daarvan. 

Dr. Cuypers was blijkbaar zeer getroffen door dit 
bewijs van genegenheid, hem door zijn oud-leerlingen 
gebracht en sprak er in enkele woorden zijn welge-
meenden dank voor uit. 

Eene menigte bloemgeschenken en tal van andere 
stoffelijke blijken van hoogachting werden in den loop 
van den dag ontvangen; voorts een massa brieven en 
telegrammen, van heinde en verre. 

De leerlingen en oud-leerlingen vercenigden zich 
later in den middag in het „ H o t e l de 1'Europe" aan 
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een gemeenschappelijk feestmaal, dat uit den aard 
der zaak een besloten karakter droeg. Tegen negen 
uur kwam ook de jubilaris met de zijnen. 

De heer De Pollen, als ceremoniemeester optre
dende, sprak allereerst woorden van welkom. Hij 
getuigde van de groote voldoening, welke allen ge
voelden , omdat zij heden een bewijs van hunne erken
telijkheid konden aanbieden. Dit samenzijn zou de 
aanwezigen onvergetelijk blijven. 

De heer Jac. van Straaten sprak, namens alle aan-
zittenden, den jubilaris toe en bracht den gevierden 
meester de verzekering van aller dankbaarheid, erken
telijkheid cn bewondering. In het bijzonder dankte 
spr. daarbij voor het sehoone voorbeeld, door 
Dr. Cuypers zijnen leerlingen gegeven door onver
moeide werkzaamheid , door karakter en energie, maar 
vooral ook als christen-patroon. Ten slotte wenschte 
de spreker den meester toe, dat het hem mocht ge
geven zijn nog vele jaren te leven in de krachtige 
arbeidzaamheid, die allen ten voorbeeld was, cn ein
digde zijn toespraak met een heilwensen voor den 
jubilaris en zijne familie. 

Dr. Cuypers antwoordde met weinige woorden, op 
de eenvoudige, bescheiden wijze , die hem eigen is, en 
dankte daarbij allen voor de sympathie en waar
deering, welke hij van zijne leerlingen op dezen dag 
mocht ondervinden. 

Hiermede was het meer officieele gedeelte van tien 
avond geëindigd en volgde een gezellig samenzijn, 
waarbij nog menig hartelijk woord werd gesproken. 

( imtrent de feestviering die Maandag in het Rijks
museum plaats had, vermelden wij het volgende: 

Ecnigen maanden geleden vormde zich eene com
missie, bestaande uit de heeren mr. G . van Tienhoven, 
eere-voorzitter; J. II. van Eeghen, penningmeester; 
Aug . A l l e b é , hoogleeraar aan de Rijksacademie van 
beeldende kunsten te Amsterdam ; D . v. Delden , direc
teur der Haagsche Academie van beeldende kunsten; 
Jac. Ankersmit, voorzitter der vereeniging Rembrandt, 
te Amsterdam; Nic. Molenaar, architect te'sGraven-
hage; A . C. VVertheim, lid der Eerste Kamer; Jhr. 
C. C. Th , Six, civiel-ingenieur, adjunct-intendant van 
het Kon. Paleis te Amsterdam; Jhr. 15. W . I'. van 
Riemsdijk , hoofddirecteur Rijksmuseum te Amsterdam; 
Dr. 11. J. A . M . Schaepman ; F. Adema van Scheltema; 
Jhr. Mr. Victor de Stuers, referendaris aan het Minis
terie van Binnenl. Zaken , om aan Dr. P. J. H . Cuypers, 
architect te Amsterdam , op diens 70» verjaardag, 
een blijk van hulde en eerbied aan te bieden. Dit 
huldeblijk, dat bestaan zal in een geïllustreerd pracht
werk , waarin naast de levensbeschrijving van den 
kunstenaar, de merkwaardigste scheppingen van zijn 
arbeid zijn opgenomen, eischte zorgvuldige voorbe
reiding, zoodat het op den verjaardag onmogelijk 
kon gereed zijn. Het is daarom, dat de commissie, 
die Maandag in het Rijksmuseum was samengekomen , 
om den grooten bouwmeester te eeren, alleen tot 
aanbieding te barer beschikking had een oorkonde
album , vermeldende het aan Dr. Cuypers toegedachte 
prachtstuk en de namen dergenen , die tot dat hulde
blijk hebben bijgedragen. 

Dit album is een kunstwerk, den grooten jubilaris 
volkomen waardig, liet is vervat in een geel-kalfs-
lederen band, geheel uit dc hand gesneden, gedreven 
en geciseleerd door den heer Jos. Merckelbagh, te 
Utrecht, en uitgevoerd in laat-Gothieke vormen. In 
het midden staat het in goud cn kleuren bewerkte 
A apen van den jubilaris met zijn devies: „Credo. 
Arno, Spero'. Daaroverheen liggen rijk bewerkte 
bjrdures, in een granaat-appel-motief uitloopend naar 

de vier hoeken, welke met gedreven zilver zijn be
slagen door den heer J . Brom te Utrecht. 

Op het eerste blad, geheel in harmonie met den 
band, weder de stijlvormen der Vlaamsch-Xedcrduitsche 
laat-Gothick vertoonende, ziet men Architectura op 
een troon zitten, overhuifd door een rijk in goud en 
bruin uitgevoerd baldakijn. Om haren troon zijn vrouwe
figuurtjes geplaatst: Sculptura, Pictura, Beeldhouw
kunst en Schilderkunst, Goud- en IJzcrsmeedkunst, be
neden het Xcdcrl. wapen, boven het St.-Eucas-wapen 
met drie schilden: het ware, het sehoone, het goede. 

Op deze bladzijde begint de opdracht met de 
woorden: 

„ A a n Dr. Petrus Josephus Hubertus Cuypers, den 
grooten bouwmeester." 

Daaronder en daarboven St.-Willebrord als vertegen
woordigende de kerkelijke en de burgerlijke bouwkunst, 
die de Jubilaris niet alleen in ons land. maar ook in 
B e l g i ë , Pruisen, Beieren, Noorwegen, Zwitserlanden 
Hessen uitvoerde. De wapens dier landen zijn opge
hangen aan de takken van een laurierboom. In de 
bordure naast de opdracht een randversiering met 
paarlen en steenen, welke het geheel omlijst. Dit alles 
is zeer rijk in goud en kleuren bewerkt en uitgevoerd 
in den stijl der miniaturisten van de l i e eeuw. Het 
tweede blad met de voortzetting van den tekst is meer 
ornementaal gehouden. Op schuine goudbanden, afge
wisseld door zwart, is een paars bladornement ge
schilderd. Op het zwart en onder het goud heen een 
laurierboom, geteekend met het monogram van Dr. 
Cuypers en de attributen van den architect, 't Geheel als 
omlijsting voor de volgende tekstwoorden als voort
zetting van de opdracht: „die oude monumenten her
stelde en nieuwe monumenten schiep, de bouw-, 
schilder- en beeldhouwkunst in harmonische orde en 
schoonheid deed samengaan, stoffecring en versiering 
tot hooge kunst verhief, bieden zijne vereerders en 
vrienden op den 70 s 1 ™ verjaardag zijner geboorte de 
verzameling en beschrijving zijner kunstwerken, hem 
ter eere, den tijdgenoot ter herinnering, het nageslacht 
ter leering." 

Daaronder het wapen van Amsterdam cn „ 1 6 Mei 
1897". Op het derde blad is op groenen fond, in bruin , 
wit en goud met de pen de volgende voorstelling ge
teekend: een vrouwefiguur, zooals Eucas van Leiden 
e. a. deze figuren teekenden, houdende in de eene 
hand een rol, in de andere een granaat-appel: symbool 
van het sehoone, ware en goede, en voortbrengende 
vruchtbaarheid. Zij is omgeven door twee bouwwerken: 
het eerste bouwwerk van den jubilaris, de O . E . 
Vrouwekerk te Roermond en een van de laatste werken 
die hij uitvoerde, het kasteel Haar/uilen. 

Nu volgen op perkamenten bladen met fraai ver
sierde initialen, rijk afwisselend in kleur en lijnspclingen, 
dc namen der deelnemers. Velen van hen, die in 
Nederland en in 't buitenland op kunstgebied een eerste 
plaats innemen, zijn tiaar vertegenwoordigd. I Iet album 
wordt bewaard in een kunstig, in Gothischen stijl ge
beeldhouwde cassette, vervaardigd in de ateliers van 
den heer W . Mengelberg tc Utrecht. Het werk is 
ingebonden door den heer J. C. Mensing te Amsterdam. 

Omstreeks kwart over elven kwam de heer Cuypers 
met zijne echtgenootc, onder geleide van enkele com
missieleden , door de Rembrandtzaal naar de voorzaal; 
zij gingen door een dubbele wacht van leerlingen dei-
kunstscholen in het Museum, die den jubilaris een 
warme ovatie brachten. 

De jubilaris met zijne echtgenoote, hunne kinderen 
en kleinkinderen namen plaats in een reeks van zetels 
in het midden van den grooten kring. 
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Mr. G . van Tienhoven trad naar voren en sprak, 
te midden eener eerbiedige stilte, ongeveer het vol-
gende; 

„Waarde heer Cuypers, laat mij in de eerste plaats 
u danken voor de bereidwilligheid, waarmede gij ons 
in de gelegenheid hebt gesteld uwen 70 s 1 ™ verjaardag 
te kunnen vieren, en laat ik dien dank ook over
brengen aan de leden uwer familie. Uit den aard der 
zaak is een jaardag een huiselijk feest, en de tegen
woordigheid van uwe verwanten doet aan dat karakter 
van huiselijkheid geen afbreuk, het doet het in hartelijk
heid nog winnen. Op hartelijkheid in de eerste plaats 
hebben allen prijs gesteld, die het een eer hebben 
geacht, u thans te kunnen begroeten. Maar met dit 
karakter van hartelijke hulde is ook niet in strijd, 
tie plaats waar zij wordt gebracht. Waar immers zou 
dit beter, waardiger en hartelijker kunnen geschieden 
dan in dit gebouw, waaraan de naam van Cuypers 
voor altijd zal verbonden blijven, waar beter dan in 
het Rijks-museum te Amsterdam ? Maar daarmede 
is evenmin in tegenspraak het ambt dat ik thans de 
eer heb te bekleeden in dit gewest; toen ik mij 
gaarne bereid verklaarde aan het hoofd der com
missie op tc treden, was ik nog ambteloos burger. 
Niet door officieele betrekking tot Amsterdam kan 
:k thans tot u spreken, maar aan mijn oude be
trekking tot de hoofdstad dank ik het toch dat ik 
thans hier met warmte het woord tot u richt, en 
spreken kan, niet met den hartstocht voor de kunst, 
die tot overdrijving leidt, noch met de koelheid der 
critiek die den gloed der waardeering dooft. De grond
toon in ons allen is dankbaarheid, omdat gij door 
al uw werken het hoogste en beste in ons hebt weten 
te wekken, het reine, het goede, het ware. 

„ V a n die dankbaarheid breng ik u ccn blijde en 
hartelijke hulde. Zeker is er niet zoo groote beteekenis 
in het feit van het klimmen der jaren. .Maar wel 
wanneer men, op dien top gekomen, kan terugzien 
op een welbesteed leven vol werkkracht en daden. 
Zoo kunnen we u een gelukkig man noemen. Kunste
naar geboren, hebt gij al uw gaven weten te ont
wikkelen. Zorgvuldig hebt gij u weten te vrijwaren 
voor elke zonde tegen het beginsel van uwe kunst. 
Ook hebt ge strijd gevonden, maar in dien strijd 
zijt ge overwinnaar gebleven, en menige jubel zal 
in deze dagen nog in uw hart weerklinken, omdat 
bij die zege geen miskenning uw deel was. Bitterheid, 
die zoo tegen uw natuur is, behoeft uwe ziel niet tc 
grieven. Niet als de trotsche balling behoeft gij den 
lauwer, die door anderen wordt betwist, u zelf op 
de slapen te drukken. Want ook erkenning was uw 
deel. Wel-is-waar zult gij ook eenigermate den last 
der jaren ondervinden, en leed bleef u, als anderen, 
niet gespaard, maar gij verheugt u in het bezit uwer 
hooggeëerde gade, in uwe kinderen, in den zoon, die 
erfgenaam is van uwen naam en van uwen arbeid. 
Geachte jubilaris, God geve, dat dit nog vele jaren 
van u kan worden getuigd. 

„Een aantal vrienden hebben thans, bij dezen mijl
paal op uwen weg, besloten tot het maken eener 
beschrijving van uwe werken. Waarlijk niet omdat 
zij meenen, dat gij thans in ruste zoudt gaan, want 
zoolang Cuypers leeft, zal Cuypers werken. Uw naam 
zal niet vergaan als het schuim der zee; daarvoor 
zijn uwe leerlingen en uwe werken. Daarom dus niet. 
Maar uwe vrienden wenschen eene beschrijving van 
uwen arbeid, voor het tijdperk, dat achter ons ligt. 
Thans bieden we u , als voorlooper van dit groote 
werk, het oorkonde-album aan met de namen der 
deelnemers." 

Hierop opende de heer Van Tienhoven de cassette 
en drukte Dr. Cuypers de hand, met de woorden: 
„Thans wensch ik u van harte geluk, maar ik leg 
in dezen handdruk de volle waardeering van duizenden 
in den lande.'' 

Ten slotte verklaarde de heer Van Tienhoven ge
rechtigd te zijn door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken tot het doen van dc mededeeling, dat het 
Hare Majesteit de Koningin-Regentes behaagd heeft 
Dr. Cuypers in de orde van den Xederlandschen 
Eeeuw te bevorderen tot Commandeur. 

Met luid applaus werd deze mededeeling begroet. 
Dr. Cuypers nam thans het woord. I Iet oogenblik 

bracht hem de vraag op dc lippen: „Kunt gij in ge-
moede erkennen al deze hulde waardig te zijn ? Wan
neer spr. dit grootsche huldebetoon aanvaardde, dan 
deed hij het omdat de oorzaak niet ligt in zijn per
soon. Een verklaring daarvoor vond hij in de edel
moedigheid van de personen, die dit hebben voor
bereid. 

„Wanneer ik immers iets heb kunnen verrichten, 
dan dank ik het aan de vereerders en bevorderaars 
der kunst, aan dc Nederlaudsche Maeccnaten. Nooit 
heb ik tevergeefs steun gevraagd voor de verbreiding, 
de bevordering en de opwekking der kunst. Daarom: 
in dezen geest wil ik met u juichen en jubelen. Eeve 
de kunst, leven hare beoefenaars en beschermers!" 

Toen deze woorden weder met groote warmte waren 
toegejuicht, hief de heer Ant. Averkamp den dirigeer
stok en zong het a-capella-koor, dat in dc rechter
helft van de eerezaal was opgesteld, het volgende 
sonnet van Dr. Schaepman,op muziek van den dirigent: 

Gezegend zij de dag, die V zag komen, 
l', meester, met der schoonheid wonderstaf; 
Gij naam/ der kunst haar valsehe siersels af, 

Deedt door den steen haar zonnejeugd weer stroomen; 

De werklijkheid gehoorzaamde aan Uw droomen, 
Uw Koningskracht, die 1' dc Hccrc gaf; 
't Verleden deedt gij rijzen uit het graf. 

Dc toekomst heeft uw heden reeds genomen.' 

Gezegend zij dc dag.' Dc jaren gaan. 
Vast als dc zon blijft heil'ge schoonheid staan, 

Onsterflijk iu het sterflijke is het sehoone; 

Al draagt Uw hoofd der jaren drukkend wicht, 
Dc schoonheid kroont 11 met haar stralcukionc 

l 'au eeuw'ge jeugd cn onverganklijk licht. 

Hierna kwamen een aantal vertegenwoordigers van 
vereenigingen den jubilaris hulde brengen. 

Namens de vereeniging „Architectura et Amicitia" 
sprak de heer Van Boven den heer Cuypers toe, 
en verzocht hem een feestnummer van het orgaan 
der vereeniging aan te nemen. 

Uit naam van den „Haagschen Kunstkring" kwam 
Mr. Snijder van Wissenkerke een eigenaardige hulde 
brengen. In de zekerheid dat de roem der werken 
van den heer Cuypers niet was beperkt tot de gren
zen van dit land, had de vereeniging zich gewend 
tot bekende kunstenaars in den vreemde, in de eerste 
plaats architecten, en had aldus in een album een 
aantal autografen verzameld met getuigenissen over 
Cuypers' arbeid. De vereeniging, die hiertoe het 
initiatief nam, stelde er een hooge eer in, ook Dr . 
Cuypers het eerelidmaatschap aan te bieden. 

Met een gelijk doel trad hierop een commissie 
naar voren, gevormd uit bestuurders van het „Kon . 
Oudheidkundig Genootschap". 

De heer P. van Eeghen, als voorzitter, herinnerde 
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in zijne toespraak aan de vele belangrijke diensten 
door Dr . Cuypers aan het Genootschap bewezen, en 
bracht hem daarvoor warmen dank. 

Xamens het „Bouwkundig Genootschap", te's Gra
venhage, bracht de heer I'. du Ricu 1'z. vervolgens 
almede een huldegroet en het eerelidmaatschap. 

De heer H . \ Y . Mesdag sprak namens een groot 
aantal Haagsche kunstenaars en bracht hem in een
voudige , hartelijke woorden een broederlijken groet 
over met den wensch, dat hij nog lang moge ge
spaard blijven voor het vaderland en de Nederland
sche kunst. 

Namens het Bernulfus-gilde, te Utrecht, vereeniging 
voor kerkelijke kunst, kwam Mgr. Van Hcukelom 
een hulde aanbieden met het verzoek om het eere-
lidmaatschap te willen aanvaarden. 

Ten slotte werd het woord gevoerd door den heer 
Van Straaten. namens de aannemersvereeniging „de 
Eendracht", en deze toespraak maakte door den vorm 
en den toon, waarop zij werd uitgesproken, een zeer 
aangenamen indruk , omdat er zulk een groote warmte 
en bewondering in doorstraalden. 

De heer Cuypers bedankte ten slotte allen voor 
hetgeen zij hem aanboden, in de eerste plaats dank 
brengende aan de Koningin-Regentes voor de hooge 
onderscheiding. Daarna dankte hij voor de vele cerc-
titels, die hem waren aangeboden, en aanvaardde ze 
gaarne in den zin, dien hij straks reeds aangaf. En 
ten slotte alle hulde samenvattende, bedankte spr. 
hartelijk allen, die hem dezen schoonen dag hadden 
bereid, en beval zich in aller vriendschap aau. 

Het koor zong hierna de hymne Caelestis L'rbs 
Jerusalem, van Alph. Diepenbrock, waarvan de uit
voering in deze groote hal een diepen indruk maakte. 

De plechtigheid was hiermede geëindigd. 

Roermond, de geboortestad van Dr. Cuypers, is 
niet achtergebleven om hem hulde te betuigen. 

I )aar hadden Woensdag en 1 )onderdag de feeste
lijkheden plaats. De ruimte van ons blad laat niet 
toe deze breedvoerig te beschrijven. Vermeld zij dat 
de gevel van het geboortehuis van den jubilaris door 
den tegenwoordigen eigenaar smaakvol met bloemen 
en groen en veelkleurige vlaggen was versierd. 

Op het stadhuis waren bijeen de Raadsleden der 
gemeente met hunne dames, dc bisschop van Roer
mond en diens vicaris-generaal, het lid der Tweede 
Kamer voor Roermond, de leden der Staten te Roer
mond woonachtig, enz enz. 

Toen de heer en mevrouw Cuypers de voor hen 
bestemde eereplaatsen hadden ingenomen, sprak de 
burgemeester van Roermond hen hartelijk toe. Namens 
Roermond's ingezetenen bood hij hem aan een af
beelding van een gedenksteen, die als gedachtenis in 
de Munsterkerk zal gemetseld worden. 

Dr. Cuypers dankte voor de hem bewezen eer. 
De burgemeester begeleidde daarop de familie 

Cuypers naar het bordes van het Stadhuis. Hij hun 
verschijning aldaar werden zij door het 1 larmonie-
orkest met het Wilhelmus, door de menigte op de 
Markt met gejuich begroet, alle corporation defileer
den daarop langs het Stadhuis en kort daarop ver
lieten Dr. Cuypers en dc zijnen weder het Stadhuis, 
om door alle corporation gebracht te worden naar 
hun woning aan de Kapellerlaan. 

Den volgenden dag werd het feest in de ateliers 
der firma Cuypers & Co. voortgezet. 

Aan Dr. Cuypers werden hier verschillende sier
lijke oorkonden aangeboden. Vermelding verdient 
vooral de oorkonde, aangeboden door het oudheid

kundig genootschap „Limburg", in den vorm van een 
album, bevattende 9 0 bladen met teekeningen , photo-
graphieOn, gedichten, spreuken enz., alle van leden 
van het genootschap. 

B IJ D E P I . A A T . 
De plaat geeft een gezicht op het geschiedkundig 

gedeelte van de verleden jaar gehouden Millenniums
tentoonstelling te Huda-l'est, uitgevoerd volgens de 
plannen van den I longaarschen architect Ignaz Alp.ir. 
Binnenkort verschijnt een werk geheel aan de archi
tectuur dezer tentoonstelling gewijd, en waarvan bij
gaande illustratie eene proef is. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOT W K X X S T . 
75.- Aigemeene Vergadering. 

Onder voorzitterschap vnn dei heer C. Muysken bad j l . Don" 
derdag de jwljjksc.be Meivergadering der Maatschappij plaats. 

Blijkens liet jaarverslag telde de Maatschappij in iS'.i6 492 ge
wone, lu buitengewone, 70 kunstlievende en 1'0 nfdcelingsleden: 
door verschillende oorzaken ging het ledental achteruit, int 
dit thans 4d8 gewone. 7 buitengewone, 78 kunstlievende en 20 
afdeelingsleden bedraagt liet verslag herdacht hot overlijden der 
eereleden J I'. Metzelaar en Hr. Allard Picrson, en der leden 
( 1 . li Salm, .1. 1J. X. da Nilva, te Lissabon,G J . Ilonnink, Dr. W. 
X du Ricu, Lammert Berghuis en Mr. \V. J . Kovaards van den 
Ham. 

Omtrent de prijsvragen meldt het verslag, dat op (le eerste 
prijsvraag: „een blok van vier hoerenhuizen" één antwoord was 
ingekomen, op do tweede prijsvraag: „een getuigschrift ten dienste 
der afdeelingen"' vier antwoorden en op de dórde prijsvraag „een 
buiten-schuifdeiirkozijn met schuifdeuren" geen antwoord. 

De jury. bestaande uit de heeren A C. Bleijs, 1. H. J . van 
I.unieren, .luci|ues I.eijh , (J. II. Posthumus Mevjes eu .1. Mutters Jr.. 
stelde voor aan het antwoord op de eerste prijsvraag toe te kennen 
den tweeden prijs. De vier ingekomen antwoorden op de tweede 
prijsvraag kwamen, nitur het oordcel der jury, niet voor een 
bekroning in aanmerking. 

Tot hostuursh-den werden met liijna aU-cinecne stemmen ge
kozen do heeren M. A. C. Hartman to Delft, A. Salm (i lizn , 
Amsterdam en .1. Verheul I>zu, Kottel-dam, cn tot voorzitter 
werd benoemd de heer Salm, die na eenige aarzeling dc betrekking 
aanvaardde. Ho aftredende Voorzitter, die volgens de wet als 
bestuurslid niet herkiesbaar was, wenschtc zjjn opvolger niet de 
benoeming geluk. 

Dc heer Knuttel, bestuurslid, richtte daarna eenige woorden 
van waardeering en dank tot den heer Muysken, die gedurende 
IS jaren als voorzitter de belangen der .Maatschappij heeft be
hartigd cn uan wiens werkzaamheid de Maatschappij veel to danken 
heeft. 

De lieer Posthumus Mevjes deed namens do besturen van alle 
afdeelingen der Maatschappij liet voorstel, om den lieer Muysken 
te henocineu tot eerelid, hetgeen ouder levendige toejuichingen 
werd iiiin^cnomen. 

De lieer Muysken zeide dank voor deze eer, bracht hulde aun 
den secretaris en uitte den wensch, dat het de Maatschappij wel 
moge gaan en dat ze haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
moge bewaren. In deze tijden is dat noodig. Spr. zou duurnve-
kunnen uitweiden, maar hij zal dit niet doen. De Maatschappij '" 
vooruitgegaan, niet in ledentul, innar in wezen cn beteekenis 

Het streven om het gilde van de architecten hoog te holden 
en do behr-gen der bouwkunst te behartigen blijve dus steeds 
baar doel. 

Namens de ecrelcdcn sprak Haarnu dc heer Leliman zjjn nieuw 
medelid too. 

Van do bovengenoemde eerste prijsvraag werd met den tweeden 
prijs (zilveren medaille cn getuigschrift der Maatschappij) bekroond 
de beer J. \Y. Bljjenhurg. architect tc Rotterdam. 

I'it dc begrooting voor 1807, die werd goedgekeurd, bleek, dat 
zij in ontvang en uitgnaf sluit met f 11.696,50 lu 1896bedroegen 
de ontvangsten / 12.81*5 cn de uitgaven / 1b1,820. 

Met applaus werd begroet de mededeeling des penningmeesters 
dut bijna allo ohligatichouders in de 4 pCts. leaning genoegen 
hebben genomen met halveering der rente. Voor de andere helft 
is hun een bowjjs van uitgestelde rente uitgereikt. Do post rente 
is dientengevolge van f 2580 gednold tot / lt.28. 

Van een bedrag van f 14.000 aan ohligatiën waren de houders 
niet hekend. Deze /fju dus niet iu de schikking begrepen. 

Over den inhoud van het "Weekblad waren de gevoelens ver
deeld. Dc heer Leliman vond het volkomen beantwoordende aan 
het doel. De heer Van Mnlsen achtte het onvoldoende. De 
voorzitter spoorde tot krachtige medewerking aun. 

Nadut besloten was de volgende Septembervcrgndering tc Rot
terdam te houden. werd do morgenbijcoDkomst gesloten. 

In dc middagvergadering hield Dr. 11, C. Muller eeu lezing over 
dc oudheden van Creta en hot Labyrinth. Hetgeen do spr. o. a. 
omtrent het uit de oudheid beroemde labyrinth mededeelde, 
maakte aan de Vergadering duidelijk dat het labyrinthitis gebouw 
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nooit beituu heeft, doch eeu schepping is der fantasie en dat 
bet thans nog bestaande labyrinth niets anders is dan een onder-
aardsehe steengroeve, die, volgens de beschrijving die spr. daarvan 
gaf, veel moet hebben van de steengroeven bij Maastricht en 
Valkenburg. 

Na deze voordracht werden door de heeren \V. Hamer ea Kd. 
Cuypers mededeelingen gedaan over het nieuwe hotel de 1'Europe 
en over het gebouw der Ainsterdamsche Bank, welke gehouwen, 
na arioop der vergadering door de leden werden bezocht. 

TECHNISCHE V A K VKREENICINC. 
Al'lii:i;i.tMi K O T T L R U A M . 

Up de ledenvergadering van 10 Mei der afdeeling Rotterdam 
van de Technische Vakvereeniging werd door den heer J . C. H . 
vnn Doyl, chef- machinist der Centrale Guanofabriekcn te Kru-
üngscheveer, tentoongesteld een door hem uitgevonden ver
stelbare moersleutel, in den handel gebracht onder den unam 
van Hollandsche sleutel*'. Eeu hoogst curieuse collectie van eeu 
dertigtal modellen van z.g. Engelsche sleutels, door spreker bij
eengebracht, toonde duidelyk aon hoezeer reeds lang van alie 
kanten gezocht is, om te voldoen aan de behoefte aan een 
moersleutel, waarmede men op doelmatige wijze eeu reeks moeren 
van zeer uiteenloopende afmetingen kan unnzetten, en zonder 
irevuar van breken of ontzetten de gevorderde krachtsinspanning 
kan toepassen. 

De nieuwe sleutel gelijkt in hoofdvorm op een bekend Eugelsch 
model. Het eene gedeelte vormt den vasten hek met den steel, 
het andere gedeelte vormt den losaen of verstelbaren bek die 
met een staart schuift in den uitgeholden steel, en aldaar door 
middel van een opgesloten stelmocr op zijn plaats wordt ge
houden. En nu bestaat de uitvinding daarin, dat aan de rugzijde 
vau den vasten bek één stuk met den steel is aangebracht, 
een verlengstuk vormende, eeno onwrikbare geleiding voor den 
lossen hek, zoodat zelfs, wanneer hij geheel is uitgeschoren, 
de bek toch nog een krachtigen steun vindt tegen het achterover 
of zijdelings verbuigen. Op verrassend eenvoudige wijze is aldus 
eene verbetering verkregen die dezen sleutel ver boven andere 
verheft. Het bewijs hiervoor is overtuigend gebleken uit de ver
gelijkende proeven, genomen op de laatst gehouden rijwiclton-
toonstelling te Amsterdam; met dezen sleutel tegenover verschil
lende Engelsche sleutels van erkend goed fabrikaat en van grooter 
gewicht en meerdere capaciteit, legde de laatsten sleutels liet 
af, terwijl de Hollandsche sleutel niet de minste afwijking ver
toonde. 

Het geopperde bezwaar, als zou de vooruitstekende rugsteun 
een beletsel zijn om een moeilijk bereikbare moer beet te pakken. 
weerlegde spreker met de opmerking dat dit niet eeu speciaal 
gevolg is van den rugsteun, maar eenvoudig een bezwaar dat 
alle verstelbare sleutels met elkaar gemeen hebben tengevolge 
van de eigenaardige constructie. Voor bijzondere gevallen zal men 
steeds een bijzonder gevormd stuk gereedschap moeten gebruiken. 

Spreker vond een zeer dankbaar gehoor, dat zich zeer inge
nomen met deze uitvinding toonde; vele bevoegde deskundigen 
spraken eenstemmig een gunstig oordeel uit over den llolhmd-
dchen sleutel. 

A I I H I J . I M . 

Vctgaifi-ring van 14 Mei 1S!)7, 

lïy de opening dezer vergadering deelde de voorzitter mede, 
dat twee leden der Kotterdamsebe- en één der Amsterdamseho 
afdeeling hunne woonplaats te l'trecht hebben gevestigd. De 
voorzitter heette dezo heeren welkom en spoorde hen aan om 
hunne krachten voortaan aan de Utrechtsche afdeeling te wijden, 
ten einde door gezamenlijke krachtsinspanning datgene te ver
krijgen wat eene vereeniging als deze moet geven, zal ze aan 
haar doel beantwoorden. 

Aan de orde is nu het concept huishoudelijk reglement, door 
het bestuur ineengezet, 't welk den leden werd voorgelezen. 

Na verschillende meeningen daarover gehoord te hebben, besloot 
de Vergadering dit concept-reglement niet meer artikelsgewyze 
te behandelen in eene ledenvergadering, maar het ter inzage aan 
't Hoofdbestuur toe te zenden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vragenbus geopend, 
welke één vraag bevat en wel: „Is bontce ment-dakbedekking 
aan te bevelen en welk fabrikaat is dan te prefereeren"'r De 
beantwoording dezer vraag wordt tegen de volgende vergadering 
door den heer Adr. Koopman op zich genomen, waarna de voor
zitter na de gewone rondvraag deze vergadering sloot. 

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» Do hulde aan Dr. Cuypers gebracht door bet 

Bouwkundig Genootschap te 's-Gruveuhage, bestond in de be
noeming tot eerelid, waarsan het diploma hem, bij gelegenheid 
van do plechtigheid in het Rijks-museum, door een deputatie uit 
het bestuur werd aangeboden. 

In karakteristiek (iothisch schrift vermeldt dit diploma, het 
besluit i i i de vergadering van het Genootschap van 30 April j l . 
genomen. 

Het is een fraaie proeve van verluclitingsknnst in middelceuwseheu 

stijl, geheel in den geest van den meester, voor wien het bestemd 
was, ontworpen cn uitgevoerd door den heer Berden, die er op
nieuw in getoond heelt zich op dit gebied volkomen thuis te ge
voelen. 

De eigenlyke opdracht vult met zyn ryk versierde initialen do 
bovenhelft van het nagenoeg vierkante blad. Het ondergedeelte, 
in tweeën verdeeld, bevat links het familiewapen van Dr. Cuypers. 
met het beteekonisvol devies: „Credo, Spero, Arno"; geflankeerd 
door het wapen der kunst en dat vau 's-Gravenhage met engel-
tiguurtjes als schildhouders. Rechts in een daartoe opengelaten 
vak staan dc handtcekeningen van alle bestuursleden. 

Het eerste eerelid van het Bouwkundig Genootschap zal zeker 
de artistieke wyze op prijs stellen, waarop hem ook deze hulde 
werd gebracht. 

A M S T E R D A M . De geschenken, welke Dr. P. J . Ii. Cuypers hij zyu 
feest heeft ontvangen, het groote oorkonde-album. de verschil
lende opdrachten, eere-diploma's enz, zijn in het Ryks*museum 
voor het publiek ter bezichtiging gesteld, te weten in de zaal 
van het Oudheidkundig Genootschap naast de Rembrandtzaal, 

— Ter voorziening in de vacature van bouwkundig lid der ge
zondheidscommissie , ontstaan door het overlijden van den heer 
G. B. Salm, worden voorgedragen de heeren <'. B. Posthumus 
Meyjea en Jacob I'. Klinkhamer. 

H A A R L E M . Door dc heeren Kr. Anderheggen en L. J.Neumeyer 
tc Amsterdam is concessie verzocht voor den aanleg eener elec
trische tram Amsterdam - Haarlem met zytakken naar Spaarndam 
en IJmuidca en in aansluiting aan de electrische tram Haarlem-
/andvoort, waarvoor aan de heeren Van den Arend cn Van der 
Steur concessie werd verleend. 

P E R S O N A L I A. 
— Bij den Waterstaat in Ned. Indie zijn 
benoemd: tot ingenieur le kl. de ambt. op wachtgeld J , de 

Booij, laatst die betrekking bekleed hebbende; tot opzichter le 
k l , de opz. 2c kl. 1'. II Cordesius, tot opz. 2e kl. de opz. 3e kl . 
II. Eudeling. tot opz. 3c kl. J . A . t Kerdorp, daartoe ter beschikking 
gesteld van den I iouv.-Geuerual. 

- Ity de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
b e p a a l d : dat de tijdelijke onderopzichter 2c kl. C. E. Maks 

hij de Ilostcrlijnen geplaatst blijft; 
o v e r g e p l a a t s t : naar de Westerlynen, do onderopzichter 

2e kl. W. F. II. Seket; 
g e p l a a t s t : op de Oosterijnen, de opzichter-machinist 2e kl. 

A. H. Mtmann, thans gedetacheerd by den aanlegdienst. 
— Bij Koninklijk besluit is de heer D. R. J . baron van Lvndcn, 

laatstelijk benoemd hoofdingenieur hij den aanleg vnn staatsspoor
wegen in Nederlandsch-ludié. thans met verlof in Nederland, op 
ziju verzoek, met ingang van 1 Juui 1897, eervol uit 'slands 
dietiBt ontslagen, met toekenning van pensioen. 

— Bij Kouinklyk besluit is de Oost-Indische ambtenaar met 
verlof, J. J. van Poelvoerde, laatstelijk opzichter der 1ste klasso 
hy deu waterstaat eu 's lands burgerlijke openbare werken iu 
Nederlandsen lndië. op zijn verzoek wegens physie'ie ongeschikt
heid, eervol uit 's lands uienst ontslagen, met toekenning van 
pensioen. 

— Bij Koninklijk besluit is de heer Ph. W. van der Sleeden, 
Minister van Waterstaat, Handel cn Nijverheid, benoemd tot ridder 
in dc o:-de vau den Nederlandschen Eccuw. 

— Bij Koninklijk besluit is Dr. P. J . II. Cuypers, architect van 
*s Rijks muse a rage boa wen tc Amsterdam, bevorderd tot comman
deur in de orde vun den Nederlandschen Leeuw. 

— By Koninklijk besluit is aan deu fortificatie-opzichter der 
le klasse 1). Hartman, werkzaam hij het Departement van Oorlog, 
toegekend de zilveren eeremedaille der orde van Oranje-Nassau 
(met de gekruiste zwaarden). 

Door den Minister van Financiën is benoemd tot tcekenaar 
van het kadaster te Groningen de heer W. E. Haarman. klerk 
ten kantore der hypotheken en van het kadaster aldaar. 

— Bij beschikking van don Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter J. Tenthof te Zwolle, hij het 
herstellen der sluizen te Veere; J . Goulag to Beverwijk, hij het 
verbroeden van het Noordzeekauaal in de bocht hij Velzeu; A . 
Peters hij het opruimen van ecu ondiepte in het Hollandsen Diep 
benedeu de spoorwegbrug te Moerdijk; eu D. A. v. d. Straaten 
hy het uitvoeren van bagger werk in het Aardappeleugat. 

— In den ouderdom van 12 jaar overleed dc heer J. Bos, op
zichter by den Waterstaat te Moerdijk. 

— De heer J. II. Egenberger, oud-directeur der academie 
„Minervu" te Groningen is te l'trecht overleden. 

— De heer Louis Abraham Reuvens, oud-hoofdiugenieur van 
den Rijks-waterstaat, ridder in de orde van deu Nederl. Leeuw, 
is te 's Gravenhage op 72-jarigen leeftijd overleden. 

— Tot leeraar aan de Ambachtsschool te Arnhem is benoemd 
de heer II. W. Mol, architect aldaar. 
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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 voor het ontij/crings werk der waterleiding te 

's Bosch, ged. 8 maanden. Salaris f 70 a f 80 per maand. Adres 
voor 25 Mei aan den Burgem. (Zie advert, in dit ito.) 

— T e c h n i s c h o p z i c h t e r aan een dor grootste ijzerfabrieken 
ia .Noord-Brabant, gehuwd eu R.-K., bekend met stoommachines, 
«dectr. verlichting accumulatoren cn do fahrikage van ijzcrarti-
kelen. Adres onder no. 6598Prent. Aoordbr.e» \r Hertogenbostekc Ct. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t o r voor de uitvoering van een 
belangrijk bouwwerk. Adres met kopieën van getuigschr. enz., 
lioekb. ii. I.. Smit Hengelo (O.). 

— B e k w a a m m a c h i n e t e e k e n a a r. Adres, met bijzon
derheden omtrent vroegeren werkkring, bij \V. C. <V K. de Wit, 

1 S3 Prins-Hendrikkade, Amsterdam. 
— A s s o c i a t i e g e z o c h t , door een architect. Adres motto 

a s s o c i é . Alg . Adv. bur. Nygh eu Van Ditmar, Amsterdam. 
(Zie advert, in dit no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , grondig bekend met land
meter en waterpassen, by de I'etroleuni-Maatschappij Moeara 
Enim in I'alembang. Adres den directeur dier mg. Doelenstraat 1214, 
Amsterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN'. 

I\Tor,M.vTii:nnij:.vr Tr.cu.MSr.iu: V . \ KVKI ' , I I :MI . INI ; , AM>TI:KIIAM. 

Opzichter-Teekenaar: leeftijd 21 j . , verl. Sal. f IJ5 per nut, 

.. ol' l'itvoerder 
„ of Teekenaar 

Bouwk. Teekenaar 

25 
-'3 , 
30 , 
^9 s 
23 . 
43 .. 
28 ., 
32 .. 
22 .. 

85 a !I0 

„ 110 a 80 , 
, «0 H 80 -
„ 80 ü HO , 
,, 60 ii 70 .. 
,. 80 a 90 „ 
., !»0 
•• 50 

Een ARCHITECT, 
ongeveer tien jaar gevestigd en tal van 
werken hebbende uitgevoerd, wenscht 
zich op nader overeen te komen voor
waarden te A M S ( H I H H I I E V . 

Adres met franco brieven, onder 
motto ..Associé", aan het Alg. Adver
tentie-Bureau van NIJGII & V A N 
DITMAR, Amsterdam. 

Ministerie van Justitie. 
Openbare 

AANBESTEDING. 
Op Z a t e r d a g 12 J u n i 1897, 

des namiddags tc 2 uren, zal in een 
der lokalen van liet Departement van 
Justitie te 's-Grarenhat/e, in hot open
baar worden aanbes teed: 

H e t bouwen v a n een Rechts-
gebouw u a n « leu Xoort l -
s inm'l te iSi i l teri lam. met 
«Inu i ' iue t l e i n verbant! 
• t a a n d e w e r k e n a a u de 
Stra t j j evangen i* a l d a a r . 

R a m i n g i' 3S5.400. 
Het bestek No. 78 met daarbij be-

hoorrndi: ti(-koningen ligt voor gega
digden tor inzage in bet directiegebouw 
op het voorterrein van de Strafge
vangenis uan den Noordsingel te Rotter-
dam. 

Tevens liggen aldaar 58 stuks detall-
teekonirgen en 12 stuks monsters en 
modellen ter visie. 

Genoemd bestek is van af 24 Mei 
1897 op aanvrage, tegen betaling van 
f 5,20, franco verkrijgbaar bü de 
GEBROEDERS V A N ('LEEF, Boek
handelaars, Spui No. 28a te 's-Gratcn-
hagt. 

A a n w i j / . i n g zal worden gehouden 
op Vrijdaij -i Juni 18'Jï te Rotterdam 
op het bouwterrein, des namiddags ten 
1 ' / » ure, terwijl inlichtingen zijn te 
bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor de Gevangenissen en Reent» 
gebouwen, Departement van Justitie 
:e 's-Gravenhage. 

's G B A V E K H A G K , 20 Mei 1897. 

Dc 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 B E 1 J M A . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantoor: ISO l>e Rayterkade, AVIsTKItKAVi. I'ilinaal: :tr. Knkin. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS ,t Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Badinrichtingen. — 1'rivaat-lurichiin.en. — 

Shanks Chisels zijn neg niet overtroffen. — Porseleinen ItaJ.uipeii, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, tVaschlaMs, Urinoirs enz. — V r. It vv A It VI I x « en V r . \ T I I. A T I B. 

Belast zich met de plaatsing eu inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreereude pry zen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten liet gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van K. W A Y tl O O 1) & Co. Ltd. Londen. L I F T E N . 

Voor het ontijzeringswerk der 
Waterleiding te 's-Hertogenbosch 

WORDT GEVRAAGD: 

Maatschappij 

Een Opzichter, „JEDERLSEN 
schade 

van 1845. 
voor den lijd van ongeveer acht maan
den, tpgen eene belooning van / ' 7 0 
a /"SO per maand. 

Sollicitatiün in te zenden aan den 
Heer Burgemeester vóór 25 M e i a. s. 

Inlichtingen dienaangaande geeft de 
Directeur ilinr Waterleiding. 

De 
's G R A V E N U A G E , Kerkplein, 

hoek Printestraat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM. Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
:-t raat. 

L A G E F R E M I Ë Y . 

„ANTI-STONE". Beste en goedk. Reagens tegen 
Ketelsteen in Stoomketels. 

C« root© Kolenbesparing1, 
VANH & Co., Atlasworks. A in ster <1 a 111. 

BBK&BnMBBnSflHBBSESQS 

H. L. ZALME & ZONEN, 's-Gravenhage. 
Stoomolssslijperij, Glaselserij. 

Specialiteit iu \uiimpliiteu V A U .VIT en Z W A K T 11 Alt l l l ' . l ï t . l V-s l\}ur 
bewerking. 

K B ' O K I I B t s K iii:vB<:Ki\c;. 

UTRECHTSGHE ASPHALT FABRIEK. 
Ber/iaalele Bekroningen i Biplottsa'a Zilv. Metlaillem enm. 

Prima A N P H A L T - D A K P A P I E R in a l l e M e r k e n , 't beste en 
goedkoopste dat er bestaat. Asphalt doJclak, Asphnltmastik, Carbolineum enz. 

D A K B E D E K K I N G E N ' v a n A N P H A L T P A P I E R , kant enklaar 
onder Jarenlange garantie. Maken a l l e voorkomende A s p h a l t w e r k e n . 

Echte VOLKAAN HOUTCEHENT-DAKBEDEKKINGEN, 
met 10 jaren garantie. H o n d e r d e n reeds gemaakt door 't geheele l a n d 
en a l l e tot vo lkomen tevredenheid, waarvoor de bewijzen voorhanden zijn. 

ÜTBECHT. F i r m a S T E I N * T A K K E N . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

REDACTEUR: 1. VV. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 's-Gratenkage. 
Abonnementsprijs per jaar voor bet binnenland fwaarover Advertentien van i tot 6 regels f 1,30, bet bewijsnummer daaronder 

op I April en I October, telkens voor ile helft, beschikt wordt; voor begrepen; voor eiken regel meer io.ïo. Groote letters worden berekend 
België, bij vooruitbetaling I 6.50 cn voor dc overige landen der Post- naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
unie. niet inbegrip van Ncilcrland-cli-Indie en Transvaal, bij vooruit-, drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommer» met 
betalüng f 7.50. plaat ƒ0.25, zonder plaal /0.15. 

G E N D . 

[Vervolg rit slot run bind:. 163.) 

Het is wel eigenaardig, dat dit koor, wat zijn 
versiering betreft, geheel een laat i/e-eeuwsch karakter 
draagt. De prachtige geelkoperen deuren zijn in 
1708 door Willem de Vos van Antwerpen gemaakt, 
en de vier koperen kandelabers met het wapen 
van Engeland hebben aan Koning Karei I behoord. 
De koorbanken werden in liet laatst der 17e eeuw 
vervaardigd; haar barokke vormen, ofschoon van groote 
vaardigheid getuigende, zijn niet zeer in harmonie 
met den stijl van het gebouw. 

Het is in de kapellen, die de zijbeuken en het 
koor omgeven, dat de schilderijen, die zeer talrijk, 
doch niet steeds van groote kunstwaarde zijn, een 
plaats vonden. Wanneer wij aan de zuidzijde beginnen , 
dan vinden wij in de zesde kapel het beroemde altaar
stuk der gebroeders Huibert en Jan van Eyck , de 
aanbidding van het Earn, in 1432 voltooid. Dit 
altaarstuk heeft niet minder dan twintig paneelen, 
waarvan echter niet allen van de gebroeders Van 
Eyck afkomstig zijn. Want de luiken zijn nu deels 
te Brussel, deels te Berlijn. De luiken, die men nu 
te Gend ziet, zijn kopieën. 

Het werk heeft, al van ouds, als een meesterstuk-
gegolden, en dit is te begrijpen, als men opmerkt, 
hoe zorgvuldig alles gedaan is. De kleuren zijn nog 
zoo helder, alsof zij pas onlangs werden aangebracht. 
Toch, niet allen eerbied voor het oordeel van meer 
bevoegde kunstkenners dan wij, moet ons de bemer
king van het hart, dat het werk, als geheel, ons 
niet in allen deele heeft voldaan, liet scheen ons, dat 
er geen verband genoeg bestaat tusschen de paneelen, 
die het bovendeel en die welke het benedendeel vor
men. De figuren van God den Vader, Maria en 

I Johannes, op betrekkelijk groote schaal uitgevoerd, 
doen bepaald nadeel aan het hoofdpaneel daaronder, 
waar men talrijke veel kleinere figuurtjes, in een land
schap, verbeeld , het Lam Gods ziet vereeren. Ook op 

'de luiken is dit contrast hinderlijk; Adam en Eva 
en de muziekmakende vrouwen zijn veel te groot voor 
de daaronder geplaatste optochten van pelgrims en 
ridders. Indien boven- en benedenpancelen afzonderlijk 
van elkander geplaatst waren, dan zouden zij ieder 
op zichzelf beter voldoen. 

God dc Vader is een zeer verheven figuur, be
paald bovenaardsch van karakter. I Iet gelaat teekent 
goedheid en rechtvaardigheid. Maria, teeder en be
vallig, leest in een buck. Johannes is minder goed 
van karakter en zijn gebaar is niet van een zekere 
gezochtheid vrij te pleiten. Deze drie figuren hebben 
een gouden achtergrond. 

liet benedenpaneel, waarop men het vizioen van 
()petibat'ing VI1 ziet weergegeven , bevat talrijke figuren. 
De groepeering laat te wenschen over, ofschoon ieder 
beeld op zichzelf uitmuntend geschilderd is. Ook in 
het landschap staat alles te veel op zichzelf; iedere 
plant, iedere struik, iedere bloem is wel met groote 
fijnheid behandeld, maar de luchtperspectief, die de 
eenheid aan alles moest geven, ontbreekt. 

Van de andere schilderijen, in de kapellen aan
wezig, is er een van Rubens; het verbeeldt St.-liavo, 
die, als ridder, zich bij den H . Amandus komt aan
melden , om als monnik in een klooster te gaan. Het 
behoort echter niet tot de beste voortbrengselen van 
den Vlaamschen meester. 

A a n de noordzijde van de kerk bevindt zich het 
orgel, een werk uit het midden der 17c eeuw. Het 
sluit zich, met zijn eigenaardig Vlaamsch-barokke 
vormen, goed bij het overige kerkmeubilair aan. 

De krypta onder het koor is wel waard om bezocht 
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te worden. Haar westelijk deel heeft een vrocg-
Romaansch karakter; de koorafsluiting schijnt 130-
ecuwsch. In deze krocht, die van 16 zijkapellen voor
zien is, vindt men talrijke grafteekenen en min of 
meer rijk versierde zerken. Het is meest werk uit de 
17e en 18e eeuw, dat men hier ziet. Toch zijn ook 
enkele vroegere kunstvoortbrengselen aanwezig, bijv. 
de tombe van Margaretha de Ghistelles, door nissen, 
met beeldjes omgeven en de tombe van Lucas de 
Munnick, laatsten abt van St.-Bavo, een schepping 
der 16e eeuw. 

Wij wandelen nu naar de Place d'Armes, door de 
bewoners van Gcnd Kouter genoemd. Hier staan 
verscheidene groote soc ië te i t s -gebouwen, die voor het 
meerendeel een l8e-eeuwsch cachet hebben. 

Niet ver van hier bevindt zich de Universiteit, een 
werk, onder de auspiciën van Koning Willem I be
gonnen en in 1826 voltooid. Natuurlijk is hier de 
klassieke bouwwijze gevolgd. Acht kolommen van de 
Korinthische orde vormen een portiek, dat, naar 
Romeinsch voorbeeld, den reusachtigen hoofdingang 
bevat, die zeker 6 M . breed en 12 M . hoog is. 

In de vestibule wordt de architectuur van het portiek 
voortgezet; een trap leidt dan naar de groote gehoor
zaal. In de trapzaal zijn fresco's aangebracht, die wel 
een zekere decoratieve vertooning maken, doch geen 
groote kunstwaarde bezitten. Ook de gehoorzaal, rond 
en door een koepel gedekt, is naar dc Korinthische 
orde gevolgd. Het monumentale eflect, dat een der
gelijke koepelzaal altijd teweegbrengt, wordt hier 
eenigszins bedorven door het amphitheater beneden en 
de galerijen, die twee hoog tusschen de kolommen 
zijn aangebracht. 

Het kan niet ontkend worden, dat Gend zijn tegen
woordig karakter meer dankt aan de talrijke gebouwen 
der 17e, 18e en 19e eeuw dan aan de gevels, die 
spreken van zijn eigenlijke bloeiperiode. Toch ont
breken die niet geheel en al. Zoo ziet men, aan een 
gracht, dicht bij de Hooimarkt, het laat-Gothisch 
Schippershuis, dat in 1531 voltooid was. Ue topgevel 
heeft zeer eigenaardige vormen; tusschen dc vensters 
der verdiepingen zijn reliefs aanwezig, die op het 
schippersbedrijf betrekking hebben. 

Naast dit huis staat een ander, van 1698, wat 
vroeger door de korenmeters werd gebruikt. Met zijn 
trapjesgevel maakt het een niet onaardig effect. Het 
is jammer, dat de witkwast het aardige contrast tusschen 
gebakken en gehouwen steen heeft doen verdwijnen. 
Deze gebouwen, cn eenige andere aan de overzijde, 
geven aan het stadsgezicht een typisch karakter. De 
Lijs met zijn schuitjes en schepen verhoogt zeer de 
schilderachtigheid van het geheel. 

Wij gaan nu een brug over, en komen dan aan 
het oude Predikheerenklooster, waarvan echter slechts 
zeer weinig meer over is. 

Een kerk trekt nu onze aandacht; zij heeft een 
onvoltooide toren' en is, van buiten, zeer eenvoudig. 
In den loop der tijden is aan het gebouw blijkbaar 
nog al wat veranderd. Wat men nu ziet, heeft hoofd
zakelijk een laat-Gothisch karakter. Het inwendige 
dezer kerk, aan den II. Michaël gewijd, is wel 
imposant. De beuken worden door zuilen, met twee 
rijen laat-Gothische bladen versierd, gescheiden. Tal
rijke schilderijen zijn in dc kapellen aanwezig, doch 
er is er slechts éen bij, dat als een meesterstuk kan 
gelden, namelijk Christus aan het kruis, door Van 
Dijck. Aan den voet van het kruis zijn Maria, Johannes 
en Maria Magdalena geplaatst; een ruiter reikt Christus 
op een lans een spons. De hemel is vervuld van 
treurende engelen. Het kerkmeubilair is grootendcels 

modern. Het hoofdaltaar is in Gothischen stijl, en 
wel zeer groot en hoog, doch zonder dat aantrek
kelijke hetwelk het werk uit de 15e eeuw kenmerkt. 
De kerkfabrikant, die het maakte, kon zich natuurlijk 
niet verplaatsen in den geest van een tijd, reeds zoo 
ver achter hem liggend. 

Het gasthuis «By loke" verdient zeker een bezoek. 
Op den naam afgaande, die zulk een middeneeuwsch 
tintje heeft — immers „by loke" is hetzelfde als „be
loken", het best bekend als „beloken Paschen", dat 
besloten Paschen beteeker.t en oudtijds gebruikt werd 
om den Zondag na dit feest, die het octaaf „beluikt" 
of besluit, aan te duiden — zou men een zeer oude 
stichting verwachten. Maar ofschoon men talrijke ge
bouwen in Gothischen stijl ziet, men bemerkt aanstonds 
dat men hier een modern ziekenhuis voor zich heeft, 
en niet het klooster, welks bewoners „be loken" binnen 
muren waren, het klooster in welks kerk Jacob van 
Artevelde begraven werd. 

Maar toch zijn er nog wel enkele gebouwen van 
de oude abdij te vinden. Zij komen uit op den 
„Boulevard des Hospices" en vertoonen den stijl van 
± 1300. De gevel is in twee deelcn gescheiden, bei
den met topgevels. Vooral het gedeelte, geheel 
van gebakken steen gebouwd, is merkwaardig. Alle 
traceeringen en versieringen zijn van gebakken steenen 
gemaakt; voor wie den middeleeuwschen baksteen-
bouw wil bestudeeren, is deze gevel bijzonder be
langrijk. 

In de groote zaal, die een fraaie schouw bevat, is 
in de achttiende eeuw een houten zoldering gemaakt, 
die het effect van het geheel zeer benadeelt; vroeger 
zag men in de houten bekapping, juist zooals dit in 
de Grafelijke Zaal te 'sGravenhage het geval was. 
Boven dit plafond zijn eenige muurschilderingen uit 
de 13e eeuw bewaard gebleven. Zij zijn in breede 
zwarte omtrekken gedaan, kinderlijk naïef; de kleuren , 
meest geel en rood, zijn als vlakke tinten behandeld. 
Behalve St. Christoffel ziet men enkele voorstellingen 
op Christus betrekkelijk. 

Een van de merkwaardigheden van Gend was al 
van ouds het Groot Beggijnhof. Het bestaat nog wel, 
doch daar het niet meer door de Beggijntjes bewoond 
wordt, heeft het grootendcels zijn karakter van een 
stad in een stad verloren. De gevels der huizen, die 
thans aan arbeidersgezinnen verhuurd zijn, hebben 
meest het karakter van de 17e en 18e eeuw. De 
tuintjes vóór de huizen zijn verdwenen, ook de muren, 
die het omgaven. De kerk staat nog overeind; ook 
zij is een werk der 17e eeuw, doch van geen belang. 

Als men het Beggijnhof verlaat, komt men, de 
St.-Klizabethstraat volgend, aan de oude kapel, als 
„ L c u g e m e c t e " bekend staande, omdat haar uurwerk 
zoo slecht den tijd aangaf. Zij dient thans als pak
huis; op haar muren zijn schilderwerken uit de 14e 
eeuw te zien. Zij verbeelden een optocht van gilden; 
behalve de kruisboogschutters van St. Joris, en de 
handboogschutters van St. Sebastiaan zijn ook de 
broederschappen van de vleeschhouwers, vischkoopers, 
bakkers, brouwers en volders aanwezig. Deze muur
schilderingen zijn zeer interessant voor de kennis der 
costumes uit de 14e eeuw. Even als bij de tafereelen 
in de Byloke zijn hier ook slechts enkele kleuren, 
als rood, bruin, geel en wit, in effen tinten gebracht. 
Van gelaatsuitdrukking is niets te bemerken, en de 
houdingen zijn stijf. Maar er is reeds naar een zekere 
schilderachtigheid in de groepeering gestreefd en de 
bewegingen zijn soms niet zonder waarheid. 

Een der schilderachtigste gedeelten van Gend is de 
Veerlcplaats. Daast alle huizen zijn daar twee of drie 

171 

eeuwen oud. Het is echter jammer, dat vele toppen 
verdwenen of veranderd zijn. Aan de westzijde staat 
het St.-Laurensgasthuis, in 1323 gesticht. De tegen
woordige gevel heeft in dc ankers het jaartal 1458; 
de kerk, die vroeger bij dit gasthuis behoorde, is 
gesloopt. Waar zij eens stond verrijst nu een moderne 
overdekte markt. 

A a n de andere zijde is de vischmarkt te zien, een 
bouwwerk van 1689, dat echter gerestaureerd is. De 
drie figuren van Neptunus, de Schelde en de Lijs 
zijn wel wat groot voor den gevel. Daartegenover 
ligt het 's Gravensteen, een overblijfsel van het 
kasteel der graven van Vlaanderen. De bouwvallen 
bestaan uit de voorpoort, nog Romaansch, een voor
plein, waar men weer een Romaansch portiek ziet, 
en eindelijk de donjon, die geheel van gehouwen 
steen is. 

De groote Vleeschhal is van 1408— 1417 gebouwd , 
doch in 1542 zeer veranderd. De slachters plachten 
van ouds te Gend de prinse-kinderen genoemd te 
worden. Het verhaal gaat, dat Keizer Karei V een 
liefdesbetrekking had aangeknoopt met een meisje uit 
Gend. Toen nu een zoon dit meisje geboren werd, 
wist zij van den Keizer te verkrijgen, dat dit pand 
zijner liefde de eenige zou zijn, die het slagersvak te 
Gend mocht beoefenen. Zijn nakomelingen zouden 
ook dit recht hebben gehad. Zeer waarschijnlijk komt 
ons deze geschiedenis niet voor. Het gebouw der 
Vleeschhal is zeer eenvoudig, in een van de muren 
ziet men nog de kaak, waarop misdadigers te pronk 
gezet plachten te worden. 

De Vrijdag-markt, het grootste plein van Gend, 
heeft heel wat gebeurtenissen van geschiedkundige 
beteekenis zien plaats vinden. Het plein hieft echter 
niet meer zijn oud cacliet, want de schilderachtige huizen 
van vroeger zijn verdwenen. Slechts één oud bouwwerk 
is nog aanwezig, de Collatiezolder, uit de 14e eeuw 
afkomstig. Evenals de meeste bouwwerken uit dien 
tijd, is ook dit zeer eenvoudig. Een torentje, 
kruiskozijnen en trapjesgevels, ziedaar de elementen, 
waaruit de architectuur is samengesteld 

Westelijk van de markt, naar de Lijs toe, is een 
der merkwaardigheden van Gend te aanschouwen, 
namelijk het groote kanon, dat als Dolle Griet be
kend staat. Het is 5 M . lang en het kaliber is 0.65 
M . Terwijl de moderne kanonnen gegoten zijn, is dit 
werptuig van ijzeren staven gesmeed. Men wil, dat 
dit stuk geschut uit het jaar 1382 zou dagteekenen 
en toen gebruikt zou zijn bij het beleg van Oudenaarde. 
Daar echter op het achterstuk het wapen van Bour-
g o n d i ë , en ook het Bourgondisch kruis en vuurslag 
te zien zijn, zoo kan het kanon niet ouder zijn dan 
het midden der 15e eeuw. 

De torens, die men ten oosten van de Vrijdagmarkt 
ziet, zijn die der St.-Jacobskerk. Het gebouw is ge
heel vrijstaande en in Romaanschen stijl. De weste
lijke gevel, die sterk gerestaureerd schijnt, heeft een 
rijk portaal en roosvensters, cn wordt door twee torens 
geflankeerd. Het inwendige der kerk is ruim, doch 
de oorspronkelijke Romaansche vormen zijn haast niet 
meer zichtbaar. Een reusachtig ciborium uit de 17e 
eeuw is, meer rijk dan mooi, van allerlei marmer ge
maakt. De koperen deuren, van 1593 en blijkbaar 
ouder dan het overige, zijn sierlijk en goed bewerkt. 
Overigens bevat de kerk geen bijzondere merkwaar
digheden. 

Wij hebben reeds gesproken over de citadel, die 
Karei V van 1540 —1554 deed oprichten, en waar
voor de abdy van St.-Bavo gesloopt werd. Nu is de 
citadel reeds sedert meer dan een halve eeuw afge

broken. Maar van het voormalig klooster zijn nog 
enkele deelen bewaard gebleven, die, toen de citadel 
gebouwd werd, als kazernen en magazijnen gebruikt 
konden worden. Zoo bleef een krocht gespaard met 
een tegelvloer uit de 13e eeuw, bestaande uit ver
glaasd aardewerk, en dieren, ridders enz. voorstellend. 
De krocht is wel is waar een ruïne, doch zeer schilder
achtig. De muur, die haar van de kruisgang scheidt, 
is van groepsgewijze geschikte Romaansche vensters 
voorzien, waarbij reeds enkele Gothische motieven 
voorkomen en die dus omstreeks 1200 gemaakt moeten 
zijn. 

Wat van de kruisgang over is, vertoont den stijl 
der 15e eeuw; vooral de kraagsteenen, waarop vroeger 
dc gewelven steunden, zijn zeer belangwekkend. De 
kruisgang staat in verbinding met een kelder, nog 
geheel Romaansch , doch zeer beschadigd , zoodat van 
de gewelven slechts weinig meer over is. De noord
zijde vertoont een achtkante kapel in Romaanschen 
stijl, gewelfd, en waarschijnlijk uit de 12e eeuw af
komstig. 

De oude Romaansche eetzaal staat nog overeind; 
zij diende in deze eeuw, na de slooping der citadel, 
als kerk, doch wordt thans gebruikt tot het bewaren 
van oudheden, als grafzerken en dergelijken. 

Wij besluiten onzen tocht door Gend met een bezoek 
aan het nieuw Beggijnhof, dat nabij het station van 
den Staatsspoorweg aan den weg naar Termonde is 
gelegen. Deze vrome stichting werd door den hertog 
van Aremberg bekostigd en geheel ingericht als de 
vroegere Muren en hekken omgeven het geheel. Boven 
den hoofdingang is een relief, St Elizabeth voor
stellend, aangebracht. Als men binnengaat ziet men, 
op den hoek van het groote binnenplein, de Sint-
Anthonieskapel, en daarachter het huis van de „groot
juffrouw" die aan het hoofd van het Beggijnhof ge
plaatst is. Midden op het plein staat de kerk, aan 
de II. Elizabeth gewijd. 

De Beggijntjes zijn meer dan zeshonderd in getal. 
Zij leggen geen geloften af, doch houden zich met 
allerlei vrome werken bezig. Zij zijn in het zwart ge
kleed en dragen nog de oude falie, die hun kornet 
bedekt en tot op den grond afhangt. 

Het geheel heeft veel van een kleine Vlaamsche 
stad uit de middeleeuwen. De huisjes zijn in Gothischen 
stijl gebouwd en van tuintjes voorzien, die door muren 
van den openbaren weg worden afgescheiden. Boven 
de deuren is telkens de naam van den een of anderen 
heilige in Gothische letters aangebracht. Wanneer de 
architectuur een weinig minder droog was, dan zou 
dit aan den totaal-indruk ten goede komen. 

Wij gaan nu langs de dokken naar de stad terug. 
Daar het ons echter alleen om de oudheden van Gend 
te doen is, zoo zullen wij over deze havenwerken, 
ofschoon zij in menig opzicht belangrijk en merkwaardig 
genoemd mogen worden, niet uitweiden. 

D E M A A T S C H A P P I J . 
Terzelfder tijd dat Dr. P. J . II. Cuypers, die ver

leden jaar dc Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst met een toornigen brief haar afscheid gaf, te 
Roermond zijn apotheoss vierde, vergaderde ook ons 
eerste bouwkundig lichaam, doch zeker niet in een 
feeststemming, als die in Limb urg bestond. Want het 
ledental der Maatschappij, verleden jaar nog 682, 
is nu tot 573 geslonken. 

Wij hebben te dikwijls dergelijk resultaat voor
speld, dan dat het noodig zou zijn, de redenen van 
dit snel verval hier nogmaals uiteen te zetten. Als 
er geen verandering komt, als de maatschappelijke 
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trekschuit slechts door dc oude knol, die sleur heet, 
voortbewogen, met slakkengang in het kanaal dei-
bouwkunst blijft glijden, clan 'zullen d c passagiers 
meer en meer dit vervoermiddel verlaten, om zich 
van andere, die met hun tijd zijn medegegaan en 
die sneller vooruit brengen, te bedienen. 

Kr zit nu een andere schipper in de roef. ü e heer 
Muysken, die achttien jaar lang den stuurstoel be
zette, is door den heer Salm opgevolgd De stuur
manskunst van den heer Muysken heeft zeker bij de 
passagiers geen onverdeelde bewondering gevonden. 
Nu en dan kwam het vaartuig in het riet terecht, 
en vele der opvarenden werden dan ongeduldig, 
sprongen aan land, en lieten de schuit voor wat 
zij was. 

Van den heer Salm is het te verwachten, dat hij beter 
koers zal weten te houden. Doch dit zal niet veel 
baten, zoo niet het jaagpaard, dat vroeger zoo goed 
voldeed, maar dat nu uit den tijd is, zijn welver
diende rust krijgt, de trekschuit aan den slooper 
verkucht wordt en cen vaartuig met beter drijfkracht 
wordt aangeschaft. 

Want sturen alleen helpt niet veel, wanneer de 
voortstuwende beweging te wenschen overlaat. Nu 
moge de heer Muysken al beweren. dat onder zijn 
bestuur de Maatschappij is vooruitgegaan „in wezen 
en beteekenis", dit is een ijdel woord, wanneer men 
althans aan vooruitgang niet die beteekenis wil toe
kennen , die zij in de kreeftenwereld heeft. 

De leden zijn niet blind, maar hebben hun ge
zichtsvermogen zoo goed als de besten. Met den heer 
Van Malsen zal de groote meerderheid van het leden
tal instemmen, dat de inhoud van het weekblad „on
voldoende" is. Kn nu moge de voorzitter al tot 
„krachtige medewerking aansporen", om zoodoende 
den bal naar de klagende leden terug te kaatsen, dit 
verandert aan de zaak slechts weinig. Noodig is het, 
de redactie van het weekblad toe te vertrouwen aan 
iemand met zoo vruchtbaren en veelzijdigen geest, 
met zoo vaardige pen , dat hij niet opziet tegen de-
taak , om, wanneer de „medewerking" te wenschen 
overlaat, de nummers geheel te vullen met artikelen 
steed-- verscheiden , maar steeds belangrijk. De dagen, 
toen een legendarische voorzitter van een maatschap
pelijke afdeeling, den Duitschen professor, die een 
lezing gehouden had, om zijn manuscript vroeg, met 
de bijvoeging „demi wil brauchen iminei Staub fur 
unser Organ", die dagen liggen, gelukkig, ver achter 
ons. De behoefte aan stof is echter tot dusverre op 
altijd voelbare en dikwijls hinderlijke wijze blijven 
bestaan. 

Het is waar, een persoon, die aan de bovenge
noemde eischen voldoet, is niet te krijgen, of men 
moet hem (link betalen. < )ok medewerking zal alleen 
dan wat te beduiden hebben, zoo er behoorlijk ge
honoreerd wordt. Doch het geld, zóó uitgegeven, 
kan met woeker zijn rente-opbrengen. 1 let is de groote 
fout der mannen van 1880 geweest, dat zij dit niet 
hebben ingezien, maar dat zij, meer dan van het 
levende woord, verwachting gehad hebben van den 
dooden steen, en daarom besloten tot stichting van 
het Maatschappelijk gebouw. 

Wanneer al het geld, nu aan dit bouwwerk ten koste 
gelegd, eens aan het Weekblad ten goede ware ge
komen , wanneer dit Weekblad zich had kunnen ver-
helfen tot een zeer hoog peil, dan ware er een band 
tusschen de leden gevormd zóó hecht, dat de aan
vallen van buiten haar geen schade hadden kunnen 
doen. Doch het heeft niet zoo mogen zijn en het staat 
zelfs te vreezen, dat het wel nooit zoo worden zal, 

als men ziet, ilat zelfs een der eereleden het tegen
woordig Weekblad prijst „als volkomen beantwoordende 
aan het doel." 

Misschien moeten wij echter aan die uitdrukking 
cen sarcastische beteekenis hechten, en wordt onder 
het „doel" alleen verstaan het bedrukken „n'importe 
comment" van acht zijden wit papier, opdat zij later 
voor huiselijk gebruik kunnen dienen. 

Des middags leidde Dr. Muller de leden in het 
labyrinth rond. Bij het aanhooren zijner redevoering 
zal misschien menig lid aan het Maatschappelijk laby
rinth gedacht hebben. Men doolt daar nu reeds zoo 
lang op de slingerpaadjes en kan den weg naar buiten 
maar niet vinden. Er zijn misschien verscheidene wegen 
om er uit te komen, doch die, door ons boven aan
gewezen , is zeker de beste. 

W E E R E E N T E E K E N D E S TIJDS. 
Bij cen aanbesteding, onlangs door den architect 

Posthumus Meyjes te Amsterdam gehouden, heeft de 
Aannemersbond zich wederom geweerd. Toen het 
tijdstip van de opening der biljetten was aangebroken, 
trad een der aanwezigen naar voren en verklaarde 
dat, zoo niet verschillende bezwaren die de aannemers 
tegen het bestek hadden, door den architect uit den 
weg werden geruimd, geen biljetten zouden worden 
ingeleverd. Daar de architect niet in allen deele aan 
de eischen der aannemers wilde voldoen, werd de 
bedreiging uitgevoerd en bleef de bus ledig. 

1 Iet orgaan van den Aannemersbond bevat de ter 
dezer zake gewisselde stukken, waaraan eenige op
merkingen zijn toegevoegd. De bezwaren betroffen 
het niet in allen deele toegeven aan de eischen der 
aannemers omtrent scheidsrechterlijke uitspraak bij ge
schillen. 

Het eerste schrijven , in tic publicatie voorkomend, 
ging uit van de Aannemers-sociëteit Amsterdam. Be
halve tic eisch tot volledige arbitrage, werd daarin 
ook een andere vordering gedaan, en we!. dat er 
geen verband zou bestaan tusschen de betaling van 
een termijn en de vereffening der tariefrekening. Toe
gelicht werden deze vorderingen o. a. door het vol
gende : „ W a a r toch rechtsgelijkheid tusschen contrac-
teerende partijen cen eerste voorwaarde is voor iedere 
overeenkomst, welke den toets der eerlijkheid zal 
kunnen doorstaan, daar kan niet worden ontkend 
dat bepalingen, als boven door ons gewraakt, ten 
eenenmale in strijd zijn met elk begrip van rechts
gelijkheid'. 

Wij kunnen ons begrijpen dat de aannemers, die 
tot dusverre op dat punt niet verwend waren , meer 
en meer gaan strijden voor „rechtsgelijkheid". In dien 
strijd hebben zij onbetwistbaar succes, daar ook dc 
heer Posthumus Meijjes tot volledig toegeven ge
dwongen werd, hoe weinig toeschietelijk hij zich eerst 
getoond had. 

Wij misgunnen den Aannemersbond zijn overwin
ningen niet, maar hopen, dat hij daar met wijsheid 
en vooral met gematigdheid gebruik van zal maken. 
Rechtsgelijkheid, ziedaar iets, waar niemand wat op 
tegen kan hebben. Doch het is zoo verleidelijk o m , 
als de evenaar eenmaal in het huisje staat, hem een 
zetje te geven naar dc zijde, waar het belang berust. 
Het kan niet ontkend worden, dat de vroegere gene
raties van ingenieurs en architecten dit wel eens ge
daan hebben; mogen de aannemers zich daarvoor nu 
wachten. 

Wij zijn echter niet in allen deele gerust, want 
de grens van het geoorloofde en het niet geoorloofde 
blijft altijd moeilijk te trekken. Wanneer men iemand 

den vinger geeft, wordt in verreweg de meeste ge
vallen de geheele hand geëischt. 

Reeds het feit, dat het bestuur der Aannemers-
sociëteit het noodig geoordeeld had, om „in den 
morgen van de aanbesteding een vergadering van 
gegadigden te beleggen", stemt tot nadenken. Hoe 
wist men zoo precies, wie dc gegadigden waren ? De 
mogelijkheid bestaat, dat de gegadigden het op 
dergelijke vergaderingen over nog andere zaken dan 
„rechtsgelijkheid" hebben. En daarin ligt een zeer 
groot gevaar. Het navolgen der Amerikaansche pools 
en trusts is zeker voor de moraliteit van onzen aan
nemersstand niet aanbevelenswaard. 

Ook het opschrift „Goed geslaagd" en het slot 
dat men „door vereeniging van krachten en het zich 
solidair blijven betoonen, gunstiger bepalingen erlangen 
kan", wijzen op een stemming onder de aannemers, 
die nu juist niet geruststellend is. Men leest daarin 
als het ware: „wacht maar vrienden, dit is nog pas 
een begin, gij zult nog heel wat anders moeten 
slikken". 

Daarom zal het goed zijn, dat de architecten bij
tijds overwegen, wat hun te doen staat, om dezen 
steeds wassenden stroom binnen zijn bedding te houden. 

Het is jammer, dat de architecten-wereld zoo ver
deeld is, en in kringen en kringetjes samenhokkend, 
haar kracht versnippert. Hier dreigt echter een ge
vaar , dat in de toekomst zóó groot kan worden dat, 
om het te voorkomen , aaneensluiting niet alleen raad
zaam maar zelfs gebiedend geëischt schijnt. 

Eendracht maakt macht, dit heeft ele Aannemersbond 
bewezen. Mogen 11 • ook de architecten bijtijds hun 
door eendracht herwonnen macht daartegenover stellen, 
opdat de aannemers niet tot buitensporigheden ver
vallen. 

E E N W A P E N V O O R D E K O N I N G I N . 

Dc Haagsche adjunct-archivaris heeft zich, hetzij 
dan gevraagd of ongevraagd, beziggehouden met het 
ontwerpen van een wapen voor II. M. de Koningin. 
Hij geeft cen beschrijving van zijn ontwerp in de 
bladen en begint die als volgt: 

„In het ontwerp is het schild ruitvormig volgens 
de regelen der heraldiek, wijl het hier eene Vrouws
persoon betreft '. 

Dit is minder juist. Wanneer er gestaan had „vol
gens de regelen der i6e-eeuwsche heraldiek", dan 
ware het beter geweest. Doch waarom nu juist cen 
gebruik uit een tijd, toen de wapenkunst reeds in 
verval was, gevolgd? Het ruitvormige schild is al zeer 
weinig geschikt om een wapenfiguur te bevatten, een 
kroon, hetzij dan gevoerd of ongevoerd, staat er 
leelijk op, en ook tenanten maken daarnaast geen 
fraai effect. 

In den goeden tijd der heraldiek placht men tus
schen de schilden van mannen en vrouwen geen 
onderscheid te maken. De ontwerpers van het wapen , 
door H . M . ile Koningin-Regentes gevoerd , hebben 
dit, en terecht, ingezien. 

Een afzonderlijk wapen voor II. M . de Koningin 
is niet noodig. De banieren, die dc adjunct-archivaris 
eraan toevoegen wil, passen bij een vrouwewapen 
allerminst. Wil men de wapenspreuk weglaten, het 
zij zoo, doch wij zien niet in, welke heraldische 
bezwaren er tegen ingebracht zouden kunnen worden. 
dat H . M . het aloud devies: Je mainttendrai blijft 
voeren. 

-V. W . 

P R I J S V R A G E N 
DIPLOMA VOOR H E T LIDMAATSCHAP DER T E C H N I S C H E 

V A K VEREENIGING. 
Het rapport der jury, bestaande uit de heeren O. L. Veenstra, 

o. H. Ademt eo A. Koopman, luidt a l l volgt: 
Ingekomen /ijn zeven antwoorden, onder de navolgende motto's: 

T.V.V. — Studie — Spinnen — Pythagoras — Vlak Ornament — 
Felix Meritis en Proefdruk. 

Motto T.V.V. Dit ontwerp mist ten eenenmale het karakter van 
een diploma; de bijzaken verdringen bier de hoofdzaak; opvatting 
en verdeeling zijn slecht; de uitvoering laat veel tc wenschen 
over, ook de letters ziju alles behalve fraai; het gebruik van 
schuine letters is steeds af tc keuren. 

Motto Studie. De opvatting als diploma is iets beter als bij hot 
voorgaande, het getuigt van eigen studie, omdat tie ontwerper 
althans getracht heeft iets van eigen vinding toe tc passen. Het 
systematisch plaatsen der chrysanthemums en het styleeren van 
bloemen, stengels en wortels dier plant, toont wel eenig begrip 
van eomposoeren. 

Het ligiiurtje dat tusschen de bloemen Btaat moest wel jammer
lijk mislukken, omdat de ontwerper nog geen macht genocgover 
den vorm heeft. De geheele teekening verraadt, dat nog de noodigo 
vaardigheid gemist wordt. 

Motto Spinnen. Als diploma is dit ontwerp nog al goed opgevat, 
jammer dat do versiering en do inscriptie zoo geheel van elkaar 
algescheiden zijn behandeld. 

De letters zijn, hoewel eenvoudig behandeld, slecht geteckeud. 
De symbolische versiering met bijen, bloemen en spinnen in 

een web, die het geheele ondervlak vult. is aardig bedacht en, 
wat de uitvoering betreft, iets beter dan de voorgaande. 

Dit ontwerp is mot groote soberheid behandeld, de tcekenaar 
bedenke echter dat soberheid spoedig tot nuchtere kleurloosheid 
kan overslaan eu daardoor in cen ander uiterste vervallen. 

Motto Pythagoras. De hegiuselfouten zijn dezelfde dan hij do 
vorige ontwerpen. Het is werkelijk een raadsel hoe de teokonnur, 

I terwijl hij een gebouwtje, rand en letters vlak behandelt, het in 
allendeele slecht geproportioneerde figuurtje, z.g. genius, en do 
vele attributen waarmee het geheel ovorstrooid is, zoo materia
listisch kan behandelen eu plaatsen. 

Het kou niet anders of dit moest het mislukken der geheelo 
compositie tengevolge hebben. 

Het teekeuwerk eu de uitvoering zyn goed. 
Motto Vlak Ornament. Wat bij dit ontwerp aandoet, is dat het 

direct de gedachte van een diploma weergeeft. Dc geheelo toeke-
ning drukt die functie uit, de letters zijn minder, terwyl liet 
geheel goed van tint is. 

De attributen ter weerszijden in den rand (stoomschip en 
locomotief) zyu goed gestyleerd, jammer dat het perspectievisch 
geteekend gebouw in deu onderrand de rest weer bederft; ook 
is het geheel eeu beetje luchthartig opgevat en dc teekening 
niet overal voldoende verzorgd. 

Motto Felix Meritis. Dit is een zeer goed diploma. Ken een
voudig randje, dat do letters en de open ruimte omsluit, be
wijzen dat de ontwerper zich weet te bedwingen en eene aan
trekkelijke compositie kan vervaardigen. 

De letters op de open ruimte zijn minder goed geslaagd dan 
de overigo, doch het geheel is zeer verdienstelijk geteekend. 

Motto Proefdruk. Als constructief ontwerp is dit verrowog het 
beste. Letters, rand en figuurtje zijn onberispelijk uitgevoerd. Do 
hand en het rad zijn de svmholicke voorstelling van hand- eu 
machinalen arbeid, hoewel minder duidelyk weergegeven, toch zeer 
begrijpelijk. 

Op voorstel van de jury heeft het hoofdbestuur deu lu prys 
toegekend aan bet motto „Proefdruk' , vervaardiger de heer Iv 
de Hazel, te Amsterdam, en den 2n prijs aan het motto „ Felix 
Meritis", vervaardiger de heer W..) Linsonooten, te 's Gravenhage* 

G E B O U W T E N B E H O E V E E E N E R B A D - E N Z W E M I N R I C H T I N G . 
Op deze prijsvraag, uitgeschreven door de vereeniging ..Bouw

kunde en Nijverheid" te Harlingen * zijn ."> antwoorden ingekomen, 
onder de motto's H o u t c o n s t r u c t i e , C i r k e l , N o o r d z e e , 
Zeebad en Z e e z i c h t 

Aan het rapport der Jury, bestaande uit do heeren W. Krom
hout Cz., K. de Bazel en A. II. Zinsmcister, ontleenen wy dat 
geen der inzenders erin geslaagd is eene bescheiden en tevens 
eompleete inrichting to ontwerpen en dat twee ontwerpers zich 
niet gehouden hebben aan art. 1 van het programma om het 
gebouw op den zeedijk te plaatsen. 

Omtrent de ontwerpen zegt het rapport het volgende: 
Motto: „11 o u t c o na t r uc t i e". 

De ontwerper heeft meer dan de helft van het gebouw op de 
steenglooiïng gezet; hierdoor zyn voor de fundatie ingravïugen iu 
dezo steenglooiïng noodzakelyk, hetgeen echter verboden is. 

Het plan is te grootsch eu door ziju vele corridors is de distri-

Zie voor het programma „De Opmerker" 1897, blz. 21. 
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Initio to omslachtig: de stoomketel is to ver verwijderd van de 
waterreservoirs. Hoowel hot teekenwerk corroct is uitgevoerd, is 
dc architectuur, wat nan het detail to zien is, minder fraai, o. a. 
/ijn do conBolcn onder het balkon anders cn beter in overeen
stemming met de structuur van het hout tc innken. 

Motto: „ C i r k e l " . 
Dit plan is eveneens op dc stconglooiïng goplaatst, bovendien 

zijn dc binnenbaden in zee uitgebouwd. 
Indien het mogelijk is zulks te doen, zou dat de aangewezen 

plaats voor de kleedkamertjes zijn. 
De indceling is te uitgebreid, de wachtkamers kunnen direct 

aan het kaartenhurenu aansluiten, tcrwjjl de drooggelegenheidop 
zolder geplaatst kan worden. 

Do architectuur is overigens goed behandeld. 
Motto: „ N o o r d z e e " . 

Dc afzonderlijke vestibulon voor mannen en vrouwen, die dit 
plan aangeeft, zijn overbodig, het kaartenlmreau is veel tc groot, 
en ofschoon de variant in dit opzicht beter is, is er toch te veel 
ruimte aan wachtkamers en corridors verspild. Het reservoir en 
de verwarming zjjn te ver verwijderd van de badcollon in do 
mannenafdccling, terwijl het reservoir op de verdieping behoort 
te liggen. 

Do architectuur is zwak, do opgezette verhoogingen die bij 
wij/c van topjes dienst doen, botecKonen niets, terwijl de houten 
it ijlen eindigen alsof het pinakels van zink zijn. 

Het teekenwerk is middelmatig. 
Motto: „Zeebad" . 

Ook dit plan heeft tweo atzondorlgke vcstihulcu en kaarten-
bureaux gemaakt, waardoor bediening cn controle to omslachtig 
worden; het plan geeft geen verwarmingstoestel en drooggolegon-
hcid aan. Do gevels maar vooral het detail is slecht ts noemen 
Bloemen on dieren in hout uit te zagen als is aangegeven, is 
behalve leelijk, geen gocdo houtbowerking; de stukken breken 
op den draad af en het kopshout geeft tot inwutcring en spoodig 
rotten aanleiding; do uitgezaagde topversiering zou heter vau ziuk 
dan van hout to vervaardigen /ijn. 

Motto: „ Z e e z i c h t " . 
Dit plan komt hot best hot programma nabij. 
De indceling is eenvoudig, do wachtkamers zijn goed gelegen, 

betgeen niet van dc privaten in dc vestibule gezegd kan worden, 
bot reservoir is mede goed gelegen op de verdieping in het cen
trum hoven de vrouwen- on mannen-hadcellen. Zooals reeds in 
den beginne gezegd is, verdient het aanbeveling dc kleedkamer
tjes langs do zeezijde ook daar hun ingang to geven, terwijl dc 
corridors onoverdekt kunnen blijven. 

Dc architectuur is eenvoudig, hoewel do lijsten, die hot detail 
aangeeft, gemist kunnen worden. 

C o n c l u s i e . 
Daar geen der inzenders er in geslaagd is een ontwerp te leveren 

in den geest van het programma, dat eene beknopte planverdeeling 
verconigd met eene goede nrchitectuur vraugt, kan dc Jury aan 
geen der ontwerpers een prijs of premie met het getuigschrift der 
vereeniging toekennen, doeh stelt voor aan bet ontwerp ingezon
den onder motto .,Zee z i c h t " , uls het meest beantwoordende aan 
bet programma cene gratificatie toe te kennen van / 40. 

R E C L A M E K A A R T VAN HEN HEER W O. BOKI.K SENIOR. 
Niet minder dan Ki5 Nederlandsche schilders en tcekenaars heb

ben deelgenomen aan den wedstrjjd, waarvoor prijzen van f öOO, 
f 300 on f 200 waren uitgeloofd door don bekenden sigarenfabri
kant W. O. Hoelo Senior voor dc drie best gekeurde reclame
kaarten. 

Do inzendingen zijn tot en met 4 Juni tor bezichtiging gestold 
in het gebouw der Maatschappij tot bcvordoring der Bouwkunst, 
Marnixstraat. De jury, bestaande uit do hoeren Prof. A. Allelic, 
Dr. P. J . 11. Cuypers, A . lo Comtc, Prof. J-'erd. I.eenhoff, Jozef 
Israels . W . l i t i . Molkenboor en B. AV. Wierink, bekroonde 
met den leu prijs 11 Kammer, Haarlem (motto: „ie trekt goed"), 
met den 2cn Felix Bosch, Bussum (motto: „'t is toch zondo 'in 
weg to gooien"), mot den iien (jcorg Keuter, Amsterdam (motto: 
,8 rood"). 

Hei eerste ontwerp stelt ecu rooker voor, die tusschen duim 
en vinger ccn brandende sigaar boudt, en den geur van 't nar
cotisch kruid met gesplitste lippen uitblaast, de Biguar nauw
keurig beschouwt, en dan zegt: „ie trekt goed". Aan dc rechter
kant van de kaart ontwaart men oen bloeiende tabaksplant in 
een bloempot, terwyl do linkerhoek wordt gevuld met den naam 
van den fabrikant to Kampen. Dezo kaart is inderdaad zeer artis
tiek, en de liguur uitmuntend afgewerkt. 

Het tweede ontwerp is oen rnokende Moor in silhouet bewerkt, 
met witten hoed cn onberispelijk scbooncn halsboord. Dat de 
liguur een Moor voorstelt, ziet men dadelijk nan de dikke lippen 
eu het kroeshaar. Hij beeft een kort eindje sigaur in deu mond, 
houdt dat met heide wijsvingers vast, cn na oen laatste dikko 
rookwolk uitgeblazen te bobben, zegt hjj bjj zichzelf: ,,'t is toch 
zondo 'm weg te gooien". 

liet derde ontwerp geeft de voorstelling van drie heeren, dio 
ook wel opgaan in do vercering van de sigaar, maar gelijk hot 
„gentlemen" betaamt, dit op meer gewichtige wjjze, als „kenners" 
uitdrukken. 

Een vierde tookoning: „Ontstaan, Verwerkt, Vergaan", kwam 
ook zeer in aanmerking voor con pru's, maar is ten slotto toch 
afgevallen. Dezo toekoning, voorstellende meisjes in een sigaren
fabriek aau het work, heeft als aquarel veel verdienste, maar 
mist te veel het karakter van reclameplaat. Ook is de rand weinig 
in harmonie met dc eigenlijke teekening. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AITIEEI . I .M ; H A A R L E M KN OJISTFIEKKS. 

Vergadering or Dinsdag 18 Mei 1897. 
Deze l.yccnkonist wns hoofdzakelijk bestemd voor bespreking 

van verschillende door dc leden te berde tc brengen onderwerpen. 
Als afgevaardigde naar de algemceno vergadering te Amster

dam werd benoemd de heer J . van den Ban Pz. 
De heer Van don Ban, dio zich in do vorige vergadering groot 

voorstander betoond had van het promiostclsol bjj den aanleg van 
nieuwe wjjken, bracht deze zaak opnieuw ter sprake, thans meer 
met hot doel, om hior ter stedo een proef met dat stelsel to doen 
nemen. Als daarvoor bjjzondor geschikt achtte spreker dc terreinen 
van de Hilvcrsumscho Bouwmaatschappij, gelegen aan den Konin
ginneweg. Wanneor die Maatschappij een begin wil maken, door 
oen gedeelte van die terreinen voor hnar rekening tc doen be
bouwen, zou or oen scboonc gelegenheid zijn voor hotiwhcoren 
om mede te werkon tot het daarstellen van een fraui kwartier. 
De premie, too to kennen aan het schoonste gebouw, moet niet 
den architect maar den bouwhoor ten goede komen. Zij wordt 
toegewezen iugetolge de uitspraak van een Jury, zoodra dc 
torroinon bebouwd zjjn, terwjjl de Maatschappij "zelve voor de 
door haar te stichten gebouwen niet uls mededingster optreedt. 

De heer Wolben, aan wien het plan van aanlog voor dnt nieuwe 
kwartier to danken is, wenscht niet de bebouwing van allo ter
reinen af te wachten, maar voor dezen wedstrijd ecu bepaald 
gedeelte aan te w ijzen. Mocht do afdeeling in dien geest een voor
stel uan genoemde -Maatschappij willen doen, dan zou spreker 
dit gaarne bjj de directie bepleiton. 

Besloten werd met do Hilversumsebo Bouwmaatsehapi^j daar
omtrent in overleg te treden. 

Het jubileum van Dr. P. J . H . Cuypers gaf den heer Droste 
aanleiding om de groote verdiensten vau dien meester tegenover 
de bouwkunst te rcleveeron, on in herinnering te brengen hoe 
Dr. Cuypers de bouwkunst hier to lande uit haar verval opge-
heven en baar wodcr frisch loven hoeft weten te geven, alles 
door eigen voorbeeld, een stalen volharding, geholpen door zjjn 
geniale gaven, en een zeldzame werkkracht. 

De aanwezige leden besloten, den beer Cuypers te berichten, 
hoezeer zij instem men met do hulde, welko don meester in deze 
dagen van zooveel zijden is gebracht geworden. 

Vervolgens werd door den beer Droste do vinng gesteld, in 
hoeverre do afdeeling kan medewerken tot het wi Magen vun dc 
Kroningsfeesten in het jaar 18U8. Volgens spreker moet de af-
deeliog zich ter beschikking stellen \an het hoofdbestuur van hot 
bestaande feestcomité, waar het mocht gelden regeling en advies 
bjj versiering van straten en pleinen, ojidat daardoor meer eenheid 
zal verkregen worden. 

De heer Wolhors wil voor dat doel een commissie uit de af
deeling benoemd hebben, doch de heeren Van den Hun en Leyh 
willen iu den geest vun den inleider eerst een schrijven richten 
tot het hoofdbestuur en diens antwoord afwachten. Mocht het 
aanbod door dat bestuur uanvaard worden, dun zou de afdoeliug 
nader do te verlichten werkzaamheden onder haar leden kunnen 
verdeden, met dien verstande, dat zy voor alles opt reedt en 
aansprakelijk blijft. O J I gelijke wijze zou ze ook nan buurtcomité's 
huur hulp kunnen verbenen. 

Besloten werd in dezen geest te handelen en de /.aak voor
loopig verder aan het bestuur der afdeeling over te laton. 

Op voorstel van don heer Stoel, die het wensobeljjk acht om 
ook gedurende do zomermaanden bijeen to komen, wordt besloten, 
die drie maandon meer in 't hijzonder te benuttigen voor het 
maken van excursies. 

De groote werken zyn dan in vollen gang en ccn gezamenlijk 
bezoek kan voor dc leden vau groot belang zijn. 

Dc heer Van den Ban dringt eroji aan, dut elk in zijn kring 
znl medewerken tot uitbreiding van het aantal leden. A l staut 
deze afdeeling in ledental niet bjj andere ten achter, dat getal kan 
grooter zijn, als men slechts nagaat hoeveel leden van de Maat-
selmppij hier-ter-stede zich nog niet hjj do afdoeling aangesloten 
hebben. 

Voorts meent •preker, dat de afdeeling zich meer naar buiten 
moet doen gelden eu dit zal kunnen, door meer haar meening 
openbaar te maken, waar het geldt questics o|i bouwkundig gebied 
of daaraan verwant Als voorbeeld noemt hjj: uitbreiding der 
gemeente, een zaak, waarvan de regeling waurljjk wel eens ter 
s|irako mag gebracht worden. 

Dc heer Wolbcrs gaat geheel met dit gevoelen mee. Eigenaars 
van gronden verkavelen dio, eu geven ze voor bouwterrein uit 
zonder oj> iets anders te letton dan OJI hun direct riuanciccl belang. 
Er zyu eenige niot al te moeilijke bepalingen iu de politieveror
dening, waaraan zy zich te houden bobben, muur op de gevolgen, 
die huu bebouwing voor latere uitbreiding heeft, wordt weinig 
acht geslagen. Roods nu is Haarlem aau drie zijden bekneld iu 
een gordel vau arboiderskwartieren. Als men niet waakt, niet 
bytijds ecu bepaald |dan van uitbreiding gereed heeft, is elko 
goede uitleg van do gemeente voor 't vervolg in gevaar. 
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Dc heer Mie Incise wil op grond daarvan, dat dc afdeeling' zoo 
spoedig inogelyk ecu prysvraug zal uitschrijven voor een plan 
ran uitbreiding der gemeente. 

De heer Droste acht dit voorloopig van te weinig practisch nut 
en zou in do eerste plaats dc bestaande tramplannen willen be
spreken en nagaan, welke uitbreiding daarvan in dc toekomst te 
voorzien is. Die verkeerswegen muken z. L de basis uit voor elk 
plan van aanleg van nieuwe \\ ijken. 

Besloten werd nog in de volgende maand ccn bijeenkomst to 
houden, waarin de aanhangige tramplaunen zullen behandeld 
worden. 

Nadat ten slotte nog door den heer Leyh de wcuschclykheid 
werd betoogd om de agenda der vergaderingen aan dc dagbladen 
tor opname toe te zonden, werd de vergadering door den voor
zitter gesloten. 

B I N N E N L A N Ü S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM* Op Hemelvaartsdag werd in het gebouw van den 

Werkenden Stand een vergadering gehouden van het huofdcom it<-
der Vereeniging tot veredeling van het ambacht door proeven 
van bekwaamheid. 

Daarin werd naar het ontwerp, opgemaakt door de heeren 
Dr. P, J . II. Cuypers, J A. Krederiks, R. J . Houtzagers, K. I'. 
O. de Bazel, J . J . van Nieukerken en II. L . Boersme, een pro
gramma vastgesteld, dat bjj het onderzoek naar do bekwaamheid 
der candidateo tot leiddraad zal dienen. Genoemde heeren en 
Mr. H . Smeenge werden als leden der technische commissie 
benoemd. 

— Wy vernemen dat de uit Manchester van de Gastraction-
Company te Londen aankomen gastram, bestemd is voor The 
Anglo Üutch Gastractie Syndicate, Doelenstraat 4 aldaar. Deze 
wagen zal proefritten doen op de terreinen van de Amst. gas
fabriek aan de Linnaeusstraat en van daar ryden op de rails langs 
de ringvaart tot ami den dyk van de H. IJ. S. M. Kerst zullen 
de autoriteiten en genoodigden proefritten mede maken; daarna 
zullen kaarten voor het publiek kosteloos verkrijgbaar worden 
gesteld. 

A R N H E M * De Gemeenteraad verleende, zoowel den directeur ale 
den onderdirecteur der gemeentewerken, een gratificatie van / 500 
voor de uitstekende wij ze waarop du telefoon-inrichting tot staod 
is gekomen. 

MIDIIKMICIM;. Naar aanleiding van het door den Gemeenteraad 
genomes besluit om over de door den gemeeute-bouwmeeBter 
ingediendo plaunen tot verbetering van het rioolstelsel eerst het 
advieH van eeu ingenieur in te winnen, heeft de commissie van 
fabrikage ontslag genomen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij kon. bcsl. is een commissio ingesteld tot het afnemen 

van het bg de artt. 49 en 50 van het kou. bcsl. van 19 October 
189Ü (Stbld. no. 103) bedoelde examen aan hen, die voor een 
benoeming tot adsp-ingen. voor het stoomwezen wenschen in 
aanmerking te komen, eu zijn als leden dier commissie benoemd de 
hh. W A M. 1'iepers, hoofding. voor hot stoomwezen, tevous 
voorzitter, te Arnhem; Dr. i j . Aronstein, hoogleeraar aau de Poly
technische School te Delft; II. A. Kavenck,uls voren to Hof van 
Delft; Dr. C. A. Schcltema, als voren, to Delft; J . A . Snijders 
C. Jtn. , als voren, te Delft; Dr. 1*. Zeeman, als voren, te Delft. 

— By kon. besluit is met 1 Juni a. s. aan Dr. K. Sissingh op 
zyn verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de Folyt. 
School. 

— Bij den Waterstaat in Ned.-Indiü is: 
b c p u u l d , dat de opzichter 2e kl. \V. L. Mulder in de resi

dentie .Japara blyft; 
o v e r g e p l a a t s t : naar hot gouvernement Atjeh, de opzichter 

8e kl. Tj. Bijkerk; naar do residentie Sumatra's Oostkust de op

zichter Se kl . P. W. Lensink; van dc residentie Scmarang naar 
de residentie Kedoe, de opzichter 2e kl. L C. Kramer; 

t o e g e v o e g d : aan den chef der 3e wuterstaatsafdecling in 
het belang der verbetering van do Beneden-Sernng of Tanggoc-
langin-rivicr en van de bevloeiing en den waterafvoer in het dis
trict Wedoong (residentie Japara en Semarnng), do benoemde 
opzichter So kl. J . A . Overdorp. 

— B o n o o m d : tot hoofdingen. der spoorw. bjj de afd. spoor-
on trainw. en stoomw. van het dep der burg. openl». werken, 
dc ambt. op nonaet. Th M. (1. Keulemans, laatst, chef der Se 
afd. bjj de expl. van do Westerl. der Staatsspoorw. op Java; 
tot chef der 4o afd. bg de expl. der Staatssp. op Java, de ambt, 
op nonact. C. J. v. Vasscn, laatst, die hetr. bekleed hebbende; 
tot udjunct-chef dor 4o afdeeling bij de exploitatie van deu 
StaatHHpoorweg ter Sumatra's Westkust, de adjunct-ingenieur bij 
de exploitatie vun Staatsspoorwegen op Java, S. A . Gunsalves. 

— Bij kon. besluit is met ingang van I Juli 1897 benoemd tot 
opzichter van den Rijkswaterstaat 4e klasse J . Klippus, cn /ijn 
bevorderd tot opzichter van den Rijkswaterstaat 2e klasso J . 
Boutcrse, thans Se kl. en tot opz. Se kl. D. Man i n t Veld, 
thans 4e kl. 

— Door den Minister van Waterstaat zyn benoemd tot buiten
gewoon opzichter X . Nïeuwdorp Wz. t te WiBsekerko, by het maken 
van paalregelwerk , verbreeding en boordvoorziening langs de Zuid» 
Willemsvaart in Limburg, en F. J . Frohn, M. van Wyngsnrden, 
J . Heemstra, G. J . Jaarsina cn A . J . van Vemde, allen te 
Umuidcn, bij het maken van een verbreeding aan de noordzijde 
van het buitentoeleidingsk anaal voor dc nieuwe sluis te Uitluiden. 

— Tot algemec n opzichter van het groote waterschap „Do 
Purmer" (X.-IIoll.) is benoemd de lieer P. Groot, te Edam. 

— Te 's HertogenboBch is overleden de heer J . M. Xabbe, oud-
gemeonte-architect aldaar. 

— De opzichter van de gasfabriek en hoogwnterdrukleiding te 
Dordrecht, do heer Th. Don, is benoemd tot opz. uau de gas
fabriek te 's-Gravenhage. 

V A C A N T E B E T R F K K I X G E N . 
— A s s o c i a t i e g e z o c h t , door een architect. Adres motto 

a s s o c i é . Alg. Adv. bur. Nygh eu Van Ditmar. Amsterdam. 
(Zie advert, in zoorgaand nornmer.) 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r by de uitvoering van eeu be
langrijk bouwwerk, voor 3 maanden Adres met opgaaf van be
kwaamheid enz., aan den gemeente-arch it eet P. Andriossen te 
Hilversum. 

— F l i n k o p z i c h t e r voor dagel. toezicht ny ile nieuwo 
havenwerken van Oudenbosch. Adres deu ingcii. P. II. A. van 
Wnniel te 's Hertogenbosch. 

— B a a s - o p z ï c h t e r o f gas me e s t e r uau de gasfabriek 
en hoogdrukwaterloiding te Dordrecht. Salaris f 1000 k f1200, met 
vrije woning enz. lui. bij don directeur. Adres vtiór '•' Juni aau 
Burg. eu Weth. 

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

IN KOR M ATiKinitKAt' TKCUNISCIIK VAKVIJÏKKNIN.INI; AMSTKRI'Af*. 
Opzichter-Teekenaar: leeftijd 21 verl. Sal. / o"5 per BW. 

i * • 86 • n » , 85 H 90 „ ff 
n * • 2:1 • ff co , ff n » it 30 • • * , tio a 80 , •» 

» • n 29 
r ff - V, (10 t 80 „ ff 

„ 21! 1 9 „ 80 a 90 „ ff „ of 1'itvoerder „ 41 „ i.0 k 70 „ 
„ of Toekenaar os SO ü 90 „ 
tl IV H 32 M ,, v, 90 

Bouwk. Teekenaar H 22 n V! „ 5 0 

JS. i > "v E I * r r K : >
 r r i i<: > . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kuntoor: 15» Ike Ray terkade, A M N T Kit it A l l . Filiuaal: :t« Kol. i n . 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS <&, Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie Baa%HficAimgen — Privaat-Inrichtingen* — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschtaiuls, Urinoirs enz. V K K W A R M l Xii eu V K X T 1 K A T I K. 

Belast zich met de plaatsing en inrichting iu geheel Nederland. Zeer concurr eerende prijzen. 
Teekeningen cn prijsopgaven gratis. Wedorverkoopcrs genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van It. W A V G O O D & Co. Ltd. louden. L I F T E N . 

H. L. ZALME & ZONEN, Y G r n i a g e T 
Stoomglasslijperij, Glasverzilvering, Glasetserij. 

Mpeciiiliteir in Xaauiplaten van WIT en /W*.t KT ll A Kil r.K** I. VS, i'y ue 
bewerking* 

* P O E I f ! f t t * I J K Y K H I X G . 

I T K k S C H T J v C H K 

Gementsteen Tegelfabriek 
van A . OE M O R I E , Utrecht . 

Cementtegels, Patten, Ringen enz. 

Hoütbcreiding tegen bederf 
Kyaniseeriiirichtiny. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL, A R N H E M , 
levert paaklaar sekyanlaeerd (rat 

C D cvramvrli) 
Rasterwerken, Schattingen, Vloeren. 
Vloerrl bbe n. Broeibakken, ens. ens. 

E e n i g c e k e r w e r k e n d r e n k - em 
k l e u r l o o s m i d d e l . 
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AANBESTEDING 
l ie t B E S T U U R v a n h e t W a t e r s c h a p 

de Zirurtewaters en Vechtdijken z a l o p 
Z a t e r d a g 5 J u n i e. k. , v . m . 11 
u r e n . t e n K a n t o r e v a n het W a t e r s c h a p 

i n de Papenstraat tc MWGMtMiÉS 
aanbeste l len: 

H e t verhoogen der k r u i n en 
het v e r z w a r e n v a n een 
gedeelte der Ituitendor-
s e e r i n g v a n een gedeelte 
d i j k langs den rechter
oever v a n het 'titmarte-
trater. v a n at de t a h r i e k 
der l i r ina l i K O L & Co. , 
tot even voorb i j de I J z e r 
en Metna lg i e ter i j M a l 
t a n d i a. 

f~?Aanwijz ing o p Donderdag 3 Juni 
V . m . 10 u u r , o p het t e r r e i n , te b e g i n 

n e n bij K R O L & C o . 

B E S T E K e n V O O R W A A R D E N l i g 

g e n t e r v i s i e bij d e n H o o f d o p z i c h t e r 

A . V A N W I J N G A A R D E N te W i n -

d e i b e i m , bij S C H O O R L E M M F R i n d e 

P a u w te Z w o l l e e n t e n K a n t o r e v o o r 

n o e m d . 

Z W O L L E , '2+ M e i '97. 

liet Bestuur. 

tegen schade 

De i l U l / L J l l L a i i l / l J l i van 1845. 
'•• G R A V E N H A G E , Heihtileia. 

h o e k Prinsestraat — Z U T P I I E N 

A M S T E R D A M . S o p h i a p l e i n — R O T 

T E R D A M . Z u i d b l a a k 58 — B R E D A , 

P r i n s e n k a d e — A L K M A A R , L a n g e -

s l r a a t . 

L A G E P R E X I Ë N . 

Machinale Jalousiën Fabriek 
v o o r I I I I I Z E N e n I t L O H M H X -

, K A S T E N . C o n c u r r e e r e n d e p r i j z e n , 

r u i m e n v o o r r a a d . 

Maatschappij 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

DIJK.ERMAN è B Ü I J Z E R D , Breda. 
S P E C I A L I T E I T in v e r p l a a t s b a r * 
H o u t e n w o o n h u i z e n , D irec t i e -
keet e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T u l n k o e p e l s . 

AANBESTEDING 
° » - ISSir""^ V A N 

EHolenwerk. 
n i e t B E S T U U R V A N H I T W A T E R 

S C H A P O T T E R S P O O R B b O E K , z a l o p 

V r i j d a g den l l n J u n i 1 8 9 7 , d e s 
n a m i d d a g s t e n I S 1 / » u r e in h e t ( i e -

m e e n t e h n i a te Breukelen Neijenrode, 
i n h e t p u b l i e k bij e n k e l e i n s c h r i j v i n g 

aanbesteden: 
H e t v e r n i e u w e n v a n eenige 

d iverse w e r k e n a a n den 
m o l e n v a n dat W a t e r » 
s c h a » te sSftttlc.let» be
l ieven* het o n d e r h o n d tot 
1 J a n u a r i 18i)K. 

B e s t e k k e n zijn v a n V r i j d a g 'J* M e i 

a. s. a f te v e r k r i j g e n bij d e n s e c r e t a r i s 

v a n liet W a t e r s c h a p te Breukelen e n 

bij d e n o p z i c h t e r J . B R O U W E R te 

Wilnis t e g e n b e t a l i n g v a n ƒ 0 , 5 0 per 
e x e m p l a a r 

A a n w i j z i n g i n l o c o d o o r g e m e l d e n 

o p z i c h t e r bij w i e n t e v e n s i n l i c h t i n g e n 

k u n n e n w o r d e n v e r k r e g e n o p Z a t e r d a g 

d e n Sn J u n i a . s. t e n l l ' / i n r c . 

l i e t B e s t u u r v o o r n o e m d , 

.1. J . S C H A L I J , Voorzitter. 
L . A . C O L L A R D , Secretaris. 

DE L I N T I Cs., 
M& llottertlain. 

| N I E U W E H A V E N 39. 
* M A G A Z I J N E N v a n 

V L O E R - e n 
W A N H T E U E L S . 

BEGKER & BU0D1NGH. 
A_riiliem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

V A N 

W A T E R P A S - H O E K J M E E T . 
E N A N D E R E 

I N S T R U M E N T E N , 

v o o r 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 , en*-

<«eë m a i l leerde 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Javasche Bosch-ExpL-Mij. 
v h P. Buwalda & Co. 

B u W. DJATIHOLT (JAVA-TEAK). 
A l l e h o u t s o o r t e n w o r d e n t e g e n c o n c u r r e e r e n d e p r i j z e n In loon gezaagd 

Stoomhoul*aaeriJ i Hf itirevtit-. 
O v e r z i j d e v a n het IJ, Nieuwe Doelenstraat 12—14 bij de Munt, 

westelijk r. h. Tolhuis. A m s t e r d a m . 

m\\i.i\i,\\i!iii;ui;. 
F A B R I E K v a n 

Machinale Houtbewerking. 
p. W E E S P . W 

Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimnv ringen. 
H O U T E N G E B O U W E N als: Villa S, Tuinhuizen, Keeten enz . ; 

ook onderdeelen als: Beuren, Hamen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen vnnr Huishoudelijk gebruik. 
SPECIALE INRICHTING 

Depot» . t i i \ T « \ n o r . 
\ II I I IC<>\ A 

l . l \ M A C o . 
KOI II. 

voor i ï's co Bas-. 
Ter drulckerg der Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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REbACTEl'R: F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Oj>merkery Van lïylandtstraat 116, ^$~Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.—, waarover 

op 1 April en 1 < October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, üij vooruitbetaling /6.50 en voor de overige landen der Post
unie, rr.et inbegrip van Nederündscn-Indie* en Transvaal, bij vooruit
betaling f 7.50. 

Advertentié'n van i tot 6 regels f 1,30, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer (0.20. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
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U I T A M S T E R D A M . 
De plechtigheid, ter gelegenheid van Dr. Cuypers' 

jubileum in de voorhal van het Rijks-museum ge
vierd, heb ik, helaas, niet kunnen bijwonen. Voor 
het groote publiek was het gebouw gesloten, endaar 
ik geen enkelen titel bezat, die mij toegang zou kunnen 
geven, zoo heb ik mij ermede tevreden moeten stel
len, de verslagen in de dagbladen te lezen. 

Dnch ik wilde toch ook wel eens van een-oog
getuige vernemen, hoe het geweest was. I Iet toeval 
diende mij, want een dame mijner kennis bleek , als 
vriendin van een der zangeressen, die de hymnen 
van Averkamp en Diepenbrock ten gehoore brachten, 
in het Rijks-museum tegenwoordig geweest te zijn. 

Haar indruk was, dat het er verbazend benauwd 
was geweest, en dat alles veel te lang had geduurd. 
Ook vond zij het vreemd, dat men voor een doctor 
als Cuypers geen passender geschenk had weten te 
kiezen, dan . . . een vliegenkast. Ik begreep wel, dat 
mijn sehoone zegsvrouw zich hier moest vergissen, 
en dat men den jubilaris geen huis- of keukenmeubel, 
hoe nuttig dan ook, zou hebben aangeboden, maar 
ik wist toch niet te zeggen, wat dan het geschenk-
geweest was. 

Nu las ik in de courant, dat de geschenken , door 
Dr. Cuypers ontvangen, in de zaal naast de Rem
brandtzaal tentoongesteld waren, en ik haastte mij 
van die gelegenheid gebruik te maken, om ze eens 
in oogenschouw te nemen. 

Zoo ging ik dan naar het Rijks-museum en maakte 
meteen van mijn bezoek gebruik, om een paar zalen 
door te wandelen. Ik moet erkennen, dat de klacht 
van benauwdheid zeer gegrond was. Toch had ik 
van buiten gezien, dat op de daken ventilators, in 
den trant van die op het Stedelijk Museum, geplaatst 
waren, een verbetering die zeer onlangs pas scheen 

te zijn geschied. Van waar dan die benauwdheid? 
Het bleek mij spoedig. Wel werd de lucht boven de 
glazen plafonds ververscht, maar door het ontbreken 
van voldoende openingen in die plafonds was van die 
verversching voor de bezoekers niets te merken 

In de kabinetten aan de Weteringzijde zag ik o a. 
de nieuwe schilderij van Rembrandt, een vrouwe
portret in zijn eerste manier, en het stuk van Judith 
Ley ster, een mansportret in den trant van Hals, 
doch dien meester niet evenarend. De Staalmeesters 
hingen nog altijd te midden van al de middelmatige 
afbeeldsels, die men, met meer systematisch rang
schikkingsbegrip dan verfijnden kunstsmaak, daar heeft 
meenen te moeten samenbrengen. In de zaal-Van de 
Poll waren de schilderijen afgenomen en was een 
encadretir bezig. Door de zuidelijke zalen en de Karo
lingische kapel kwam ik in de Rembrandtzaal, waar 
ik alles bij het oude vond. Het was een zonnige dag, 
en toch, de Nachtwacht kon niet anders dan het kilste 
licht opvangen; en nog zelfs hiervan gunde men haar 
niet heel veel, daar de noodelooze insnijding van de 
eerezaal-kap nog altijd, als vroeger, juist het beste 
licht onderschepte. 

Toch scheen het licht daar nog prachtig, vergeleken 
bij dat, waarmede de zaal van het Oudheidkundig Ge
nootschap zich moet tevreden stellen, en waarbij de 
gedachte aan de bekende Egyptische duisternis aan
stonds op moet komen. Hier was ik nu aan het doel 
van mijn tocht. V ó ó r de 17e-eeuwsche schouw waren 
de geschenken uitgestald, de oorkonden enz. in een 
vitrine, de notenhouten kast, die voor een vliegen
kast was aangezien, daarnaast. Ik zag aanstonds dat 
ik hier een platenkast voor mij had, wel hoogst een
voudig van vorm, doch door het keurig uitgevoerde 
beslag toch niet zonder versiering. Wij zijn aan der-
gelijken eenvoud in onze salons niet meer gewend, 

• 



doch plegen haar nog maar alleen in keuken of 
kelder te vinden. Daarom komt bij hem of haar die 
vreemd is in het Jeruzalem onzer hedendaagsche kunst
nijverheid , bij het beschouwen van een dergelijk 
meubel de gedachte op aan een bestemming, die noch 
;n de bedoeling van den ontwerper, noch in die van 
den uitvoerder gelegen heeft. Dit is een moeilijkheid, 
die het algemeen worden van de nieuwere meubel
kunst nog geruimen tijd zal tegenhouden. 

hen bevoegder kenner van het meubelmakersvak 
dan ik, moge over het constructief juiste en goed-
uitgevoerde der kast oordeelen; deze deskundige moge 
ons dan tevens de reden aangeven , waarom bij den 
voet, waarop de kast staat, van ingedreven spieën 
als verbindingsmiddel gebruik is gemaakt, terwijl 
overigens de meer in onzen tijd toegepaste verbin
dingen dienst hebben moeten doen. 

De oorkonden zijn uitgevoerd met al de zorg en 
de kunst, die de jubilaris zelf aan dergelijke docu
menten pleegt te besteden. Het zooveel mogelijk 
nabijkomen der fraaiste middeleeuwsche handschriften, 
ziedaar het doel, dat de vervaardigers zich hebben 
gesteld. 

De voorstanders van een „nieuwe kunst" zullen 
tegen dit trouw navolgen van het vroegere bezwaar 
maken Bij alle waardeering voor deze soms zeer 
verdienstelijke en oorspronkelijke scheppingen acht ik 
het echter toch juist gezien dat de teekenaars, belast 
met het huldigen van Cuypers, zich aan de manier 
huns leermeesters hebben gehouden. 

Nieuwe kunst, ziedaar wat de deelnemers aan den 
wedstrijd voor Boele's sigaren-reclame-plaat, althans 
de grootste meerderheid van hen, ons hebben willen 
doen zien. De zaal van het gebouw der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst in de Marnixstraat was 
haast te klein, om al het ingezondene te kunnen be
vatten. Niet alleen wanden en stellingen waren over 
de volle hoogte door de ontwerpen ingenomen, doch 
ook zelfs tegen de vensters was plaats gezocht. 

Bij zulk een overvloed staat de binnentredende 
natuurlijk versteld en zijn eerste gedachte is een 
gevoel van medelijden met de jury die zulk een 
„nier ii boirc" gehad heeft. Maar langzamerhand begint 
hij zich te oriënteeren en scheidt zich, voor zijn smaak, 
het kaf van het koren. Kn dan, tenminste dit was 
mijn indruk, bleef er heel wat graan over. 

Wat mij vooral bij deze tentoonstelling verblijdend 
scheen, was dat zij, meer dan vroegere, ons deed 
zien, hoe talrijk de goede teekenaars zijn geworden. 
Vormde voorheen het fatsoenlijk teekenwerk de min
derheid , thans zal zelfs de strengste beoordeelaar 
moeten erkennen, dat het in de meerderheid is gekomen. 
. Us nu, met het kunnen, ook de vinding wat toe wil 
nemen , dan zijn er voor de Nederlandsche versierings
kunst goede dagen in het verschiet. 

/onderling scheen het mij dat, blijkens wat hier 
te zien werd gegeven, bij onze teekenaars tusschen 
hun kunnen en hun vindingrijkheid nog een omge
keerde evenredigheid bestaat. De oorspronkelijkste 
gedachten vond ik juist in die ontwerpen, die een 
zeer onbedreven hand lieten herkennen. 

Waardoor de jury, uit zeer achtbare mannen be
staande, zich heeft laten leiden, is mij niet duidelijk 
geworden. Het zou belangwekkend zijn, indien ieder 
der leden eens openbaar maakte, aan welke eischen, 
naar zijn inzicht, een goede reclameplaat heeft te 
voldoen. Zag ik wel, dan is de bekroning van drie 
ontwerpen het gevolg van een compromis geweest. 
De aanhangers der oudere richting hebben het ge
wonnen. Goede teekenkunst, smaakvol coloriet, aan

genaam aspect gingen bij hen boven vindingrijkheid, 
juist begrip van vlakversiering, strengheid van lijn. 
'/.oo werd de eerste prijs toegekend aan een ontwerp, 
dat eigenlijk niets anders is dan een middelmatige 
schilders-aquarel, op weinig organische wijze met 
enkele ornamenteele motieven verbonden. Die roo-
kende heer zal een ouderwetsch chromo-lithograaf 
juist een kolfje naar zijn hand vinden! Het groote 
publiek en ook de heeren, voor wier product de 
reclame moet dienen, zullen zeker tegen de uitspraak 
der jury geen bezwaar hebben. 

Doch men heeft ook de voorstanders van wat thans 
als ,,nieuwe" kunst geldt, min of meer schadeloos 
willen stellen voor het verlies, dat zij leden door het 
niet in de eerste plaats bekronen van een hunner 
aanhangers. FM juist daarin zie ik het compromis. 
Want hoe is het anders mogelijk dat de jury, die 
door het met den eersten prijs bekronen van een 
ontwerp, dat van een oudere richting spreekt, zoo 
duidelijk partij kiest, ook twee andere ontwerpen, 
die een geheel andere opvatting huldigen, met een 
prijs bedenkt? Zelfs den oppervlakkigen beschouwer 
moet het reeds aanstonds duidelijk zijn, hoe groot 
het verschil is tusschen de beginselen, waarvan num
mer één uitging en die, welke zijn beide buren in 
toepassing brachten. 

Ik zeide daar straks, dat de grootste meerderheid 
der deelnemers aan den wedstrijd ons nieuwe kunst 
hebben willen doen zien. De nadruk moet hier echter 
op het willen gelegd worden. Want het pogen is 
maar zelden geslaagd, hoe verdienstelijk soms ook 
de uitvoering der teekeningen moge zijn. 

Er heeft veel verschil bestaan in de opvatting van 
wat nu eigenlijk wel nieuwe kunst was. Velen hebben 
het gezocht in zware omtreklijnen, anderen in vlakke 
tinten, sommigen in sterke kleuren a la Chéret , of 
in navolging van de werken der nieuwere Kngelschen. 
Kn juist al dat navolgen is het, wat den bezoeker 
der tentoonstelling onaangenaam trof. Kan men hier 
in Holland niets beters doen dan nu eens naar het 
westen, dan weer naar het zuiden, soms ook naar 
het oosten kijken, om dan, na zijn oogen den kost 
gegeven te hebben , zoo zorgvuldig mogelijk te gaan 
nabootsen ? Bij het doen van die vraag moet het wel 
een zeer groote gunst van het noodlot schijnen, dat 
er ten noorden van ons vaderland slechts water is, 
en dat dus voor navolging van noordelijke motieven 
geen vrees behoeft te bestaan. 

Kn toch, oorspronkelijkheid ware vooral in dit geval, 
nu het een reclame voor sigaren gold , niet zoo moeilijk 
geweest. De groote meerderheid van de inzenders 
wist niets anders te bedenken dan rookende mannen , 
hetzij dan ten voeten uit, ter halverlijve, of als borst
beeld. Nu eens wordt één rooker voldoende geacht, 
dan weer wordt het aantal naar verkiezing vermeerderd. 
Bij zooveel verschil als er tusschen dit rookend volkje 
bestaat, dit hebben zij gemeen, dat zij allen dampen, 
zooals nog nooit een mensch gedampt heeft. Nu eens 
blazen zij ware donderwolken uit, dan weer gaat hun 
rook in zeer. symmetrische symbolieke lijnen naar 
boven, wat vooral in het met den derden prijs be
dachte ontwerp wel wat komiek staat. 

Ik zou zoo gaarne in het ter tentoonstelling inge
zondene een kenmerkend hoofdbeginsel opgemerkt 
hebben, een beginsel dat de kiem eener nieuwe kunst 
zou kunnen worden. Er zullen menschen zijn, die mij 
zeggen, dat dit beginsel inderdaad in de beste ont
werpen was waar te nemen en dat het luidt: „een 
reclameplaat mag niet meer dan een vlakke versiering 
willen zijn.'" Ik vind deze stelling zeer juist, doch ik 

kan mij niet vereenigen met de wijze, waarop men 
haar pleegt toe te passen. De menschelijke figuur 
vooral schijnt mij, voor wie dit beginsel aanneemt, 
al een zeer ongeschikt motief. Men zal mij tegen
werpen , dat ook bv. de Grieken bij hun vaasbc-
schilderingen dikwijls van het mensenbeeld gebruik 
hebben gemaakt. Maar dan voer ik op mijn beurt 
weer aan, dat de Hellenen een heel wat schilder
achtiger dracht hadden dan de thans in het beschaafd 
Kuropa gebruikelijke. Ook hun type was krachtiger 
en decoratiever dan het onze. 

Als voorbeeld neem ik weer het met den derden 
prijs bekroonde ontwerp. Daar zijn drie heeren, „gentle
men" noemen de couranten ze, op symmetrische 
wijze geplaatst in een min of meer symbolieke om
geving. Zij zijn blijkbaar met zorg naar modellen 
geteekend; geen onderdeel van hun costuum is ver
geten, de verloopen afgesjouwde uitdrukking, die de 
hedendaagsche „Lebemanner" pleegt te kenmerken, 
is met juistheid teruggegeven. Doch vormen nu die 
drie figuren, hoe symmetrisch zij ook geplaatst zijn, 
een vlakke versiering? Vormen zij zelfs wel een ver
siering? Behoort een voorstelling als deze niet meer 
in een satyriek weekblad dan op het gebied der 
decoratieve kunst thuis ? Wanneer had moeten worden 
aangetoond hoe leelijk onze moderne heerendracht is, 
wanneer had moeten worden bewezen hoe ontzenuwd 
onze „gcnt/cinen' zijn, dan zou de teekening zeer 
geprezen mogen worden. Maar dit was de vraag niet; 
de sigarenfabrikant wilde alleen reclame maken voor 
zijn product. 

Wie vlakke versieringen wil maken, zal wel doen 
zijn motieven bovenal aan het plantenrijk te ontlecnen ; 
eerst als deze, haast onuitputtelijke bron niet meer 
vloeit, kan naar andere motieven worden omgezien. 
Doch de moderne mensch en veel wat tot het moderne 
leven behoort, is als motief voor hem, die streng aan 
het begrip van vlakke versiering vasthoudt, al zeer 
ongeschikt. 

iJe aquarel, voorstellende meisjes in een sigaren
fabriek aan het werk, wint het, wat uitvoering be
treft , nog van die, welke den eersten prijs verwierf. 
Ik kan het mij dan ook begrijpen, dat zij de jury, 
die voor dergelijk werk veel oog schijnt te hebben 
gehad, heeft aangetrokken. Als bezwaren er tegen 
heeft men doen gelden dat de teekening te veel het 
karakter van een reclameplaat miste, en dat de rand 
te weinig in harmonie is met de eigenlijke teeke
ning. Doch die bezwaren bestaan in niet mindere 
mate bij no. I . Uit het niet bekronen van dit ont
werp schijnt mij een duidelijk bewijs geput te kunnen 
worden voor de weifelende houding, die de jury, 
>amengesteld uit zeer heterogene elementen, heeft 
moeten aannemen. 

Er was overigens op de tentoonstelling, al vormden 
de rookende manspersonen, zooals ik reeds zeide, de 
meerderheid, heel wat verscheidenheid te zien. Aan 
rookende dames was ook geen gebrek; dikwijls was 
het vrouwelijk geslacht ook afgebeeld als met wel
gevallen den rook opsnuivend, haar door de heeren 
der schepping in het gezicht geblazen. Het is te hopen, 
dat de ontwerpers dit motief niet aan de werkelijkheid 
ontleend hebben, want in behoorlijke gezelschappen 
is een dergelijke wijze van handelen niet reeu. 

Mag men één der ontwerpeis gelooven, dan heeft 
reeds in het Paradijs niet alleen het rooken, maar ook 
het bovenbedoeld minder behoorlijk gebruik bestaan. 
A d a m , met een kop a la Mozes, van Michelangelo, 
blaast Eva den rook in de neusgaten. Ook een ander 
inzender heeft den grooten Florentijn niet met rust 

gelaten. Bekoord door zijn fresco's tegen het gewelf 
der Sistina, ontleende hij de figuur van Adam daaraan* 
Ook hier strekt ons aller vader hulpeloos den arm uit, 
een arm, die, misschien door het lange reiken, een 
veel meer dan gewone lengte heeft gekregen. Doch 
die arm wordt nu niet uitgestrekt naar den Schep
per, die door de aanraking van zijn hand het leven 
in Adam zal wekken hij torscht een eindje-
sigaar ! Zoo ziet men, hoe van het grootsche tot het 
bespottelijke nog altijd slechts weinig' afstand is. 

Kn verder zag men Japanners, Turken , Mooren. 
Spanjaarden, demi-mondaines, sigarenwinkels van 
buiten cn van binnen, ja wat niet al! De vinding 
was het grootst bij die ontwerpen, die van slechts 
weinig, of in het geheel geen teekenkunst spraken. 

De sigarenfabrikant kan tevreden zijn over den 
oogst. Misschien heeft hij zich wel vrijheid van han
delen voorbehouden, en kiest hij, ter reproductie , 
het ontwerp uit, dat naar zijn meening het meest in 
den smaak van het publiek zal vallen. 

Nieuwe kunst, dat is het, wat de bouwmeesters, 
naar wier plannen de nieuwe wijk achter het Rijks
museum verrijst, den volke willen laten zien. We! 
mocht een schrijver in „Eigen ffaatd" onlangs op
merken : „Ken oordeel over kunst heeft slechts be
trekkelijke waarde, wanneer dit alleen gebaseerd is 
op emotie; een oordeel over architectuur moet van 
onwaarde worden beschouwd als deze emotie niet een 
gevolg is van begrip, dat is van weten. Met is daarom, 
dat het publiek zoo weinig gevoel heeft voor archi
tectuur, een kunst waarvan het zoo weinig weet.' 
Het publiek gaat langs de nieuwe huizen, die de 
achtergevels van de I'.-C.-I looftstraat aan het gezicht 
beginnen te onttrekken. en vindt ze niet mooi, daar 
hun architectuur te veel herinnert aan wat dat publiek 
tot dusverre bij den bouw van pakhuizen en andere 
werken, uitsluitend met het oog op nuttigheid daar-
gesteld, zag toepassen. Het is hiermede als met de 
vliegenkast, in den aanhef van dit opstel vernield. 

Kn men mag het publiek al weder niet al te hard 
erover vallen, wanneer het in zake architectuur de 
kluts meer en meer kwijt raakt. Hoeveel verschil
lende meeningen over schoon in de bouwkunst heeft 
het in de laatste vijf-en-twintig jaren al niet hooren 
verkondigen! Werd het voorheen tot bewondering 
van al wat „in stijl" is, aangemaand, thans nu het 
zich met moeite en pas langzamerhand aan die be
wondering is gaan wennen, hoort het van de met 
roode pannen belegde daken verkondigen, dat al de 
Francois', al de Henri's, al de Louis' uit den booze 
zijn en dat alleen schoon is dat. wat zonder ver
siering blijft, en den meest primitieven eenvoud ten
toonspreidt. 

De heeren en dames, die zooveel geld aan den 
behanger hebben betaald voor hunne „stijlvolle" in
terieurs, moeten nu allerlei verwijten slikken over hun 
onartistieke rommelzoo. Ja zelfs beginnen de behangers 
al in te zien, dat het getij verloopen is en dus de 
bakens verzet moeten worden. Groengeverfde tuin
stoelen met biezen zittingen prijzen zij nu voor de 
salons aan; meubelen , recht op en neer, liefst van 
geverfd vurenhout, beginnen in hunne uitstallingen 
meer en meer de bonhews-de-jour en andere ver
sierselen van vroeger te vervangen. (iordijnen, van 
kleur gelijk aan die, welke onze grootouders om 
hunne ledekanten plachten te hangen (.maar niet zoo 
degelijk van qualiteit), worden voor portiëres als het 
nieuwste beschouwd. Reeds zag ik in een zeer modern 
salon biezen matten, zooals de boeren die in hunne-
pronkkamers plachten te hebben, den vloer bedekken. 
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Dergelijke plotselinge overgangen van groote weel
derigheid tot gewilde soberheid zijn in de kunstge
schiedenis niet zeldzaam. Misschien de meest bekende 
is die van den I.ouis-XV- naar den Louis-XVI-stijl. 
Doch de eenvoud , de soberheid , die aan de Fransche 
revolutie voorafgingen, waren niets dan aanstellerij. 
Men schepte behagen in het eenvoudige, omdat de 
mode, die van prachtvertoon oververzadigd was, dit 
wilde. 

Ik vrees, dat wij ook nu zulk een overgang mede
maken , en dat wij het nog minder ernstig meenen 
dan onze overgrootvaders. Slechts hoop ik dat wij 
niet als zij door een revolutie, eindigende in de heer
schappij van een Napoleon, voor onze frivoliteit ge
straft zullen worden. 

Het is te wenschen , dat het ontwerp voor de nieuwe 
Beurs, die nu reeds gezegd wordt de geloofsbe-
kentenis der nieuwe kunst tevens te zullen zijn, mijne 
sombere opvattingen teniet moge doen. De keet op 
het Damrak belooft reeds iets; het schijnt, dat men 
plan heeft haar op 1're-Haphaelietische wijze te be
schilderen. Welk een unieke gelegenheid voor stijl
volle reclames! Als de gemeente Amsterdam ver
standig is, dan kan zij daar een slaatje uit maken. 
Mag misschien aan de kleur der hoop, die tevens 
die der kropsalade is en die bij de beschildering een 
hoofdrol schijnt te zullen spelen, hier een symbolisch-
profetische beteekenis wonlen toegekend? 

Voor ik eindig moet ik toch nog even wijzen op 
iets, dat mij bij het jubileum van Dr. Cuypers ge
troffen heeft. Zoodoende kom ik als iedere compo
nist, die een behoorlijk muziekstuk schrijft, na heel 
wat modulatorische wendingen weer terecht in de 
toonsoort waarmede ik begonnen ben. 

Wat is het nu waarop ik de aandacht wilde vestigen ? 
Ik wilde slechts doen opmerken hoe bijna allen , die 
den lof van den jubilaris gezongen hebben, tevens 
meenden een beetje op de „klassieken", „de Grieksche 
en Romeinsche kunst" of „de Renaissance" te moeten 
afgeven. 

Ik twijfel niet of zij hebben daarmede den heer 
Cuypers groot genoegen gedaan, en wanneer zij geen 
andere bedoeling hebben gehad dan den zeventig-jarige 
wat te zeggen dat hem aangenaam was, dan wil ik 
het hun gaarne vergeven. Maar als de schrijvers der 
lofredenen bovenvermeld of sommigen onder hen in 
den waan hebben verkeerd, dat zij uitdrukking gaven 
aan den geest onzes tijds, toen zij de kunst der 
middeleeuwen — ten koste van wat daaraan vooraf is 
gegaan en van wat daarop volgde — hebben omhoog 
gestoken, dan mag een woord van protest en terecht
wijzing niet achterwege blijven. 

Wie niet heel groot van stuk is in geestelijken zin, 
tracht graag, wat zich even hoog als hijzelf verheft, 
een kopje kleiner te maken of althans naar beneden 
te drukken, om zoo den schijn aan te nemen als 
ware hij een kind Anak's. Zoo gaat het onder de 
menschen, zoo gaat het ook met de waardeering der 
verschillende kunsttijdperken. 

De bouwmeesters der middeleeuwen hadden wel 
besef van de superioriteit der antieken. Doch het 
geloof zei hun, dat de voortbrengselen der Oudheid 
het werk waren van heidenen en dat dus de schoon
heid die hen aantrok slechts een begoocheling des 
duivels was. Kn dan maakten zij het teeken des 
kruises, om aan de zondige bekoring te ontkomen. 
Zoo geraakte in de middeleeuwen de antieke kunst 
in minachting en werden de trotsche werken der 
Romeinen alleen als steengroeven gebruikt. 

De vijftiende eeuw kwam, en met haar het huma

nisme. De waardeering der antieken nam meer en 
meer toe, hunne werken werden bestudeerd en gaven 
de motieven voor een kunst, niet minder oorspronke
lijk , maar zeker bevalliger dan die der middeleeuwen. 
Die kunst hield haar triumftocht door heel Europa 
en wist zich drie, haast vier eeuwen lang te hand
haven en te doen eerbiedigen. Het werk der middel
eeuwen werd niet meer geacht ; het gold, ook zelfs 
bij de geloovigste Christenen, als het voortbrengsel 
van barbaren, van Gothen, en werd Gothiek genoemd. 

Kindehjk kwam de 19e eeuw, de eerste die het 
zonder een eigen kunst moest stellen, maar die dit 
gemis althans voor een klein deel wist goed te maken 
door onpartijdige beoordeeling en waardeering van al 
het schoons, dat zestig eeuwen voor haar hadden 
nagelaten. 

Wanneer nu de schrijvers, die op bovengenoemde 
wijze den heer Cuypers verheerlijkten, als de tolken 
van ons eeuw-einde beschouwd zouden mogen worden, 
dan ware het met dien milden geest van waardeering 
gedaan en zouden wij ons, zij het dan misschien niet 
alleen uit geloovigheid, weer op het bekrompen stand
punt der middeleeuwen, of op het niet minder be-
krompene, door de 16e, 17e en 18eeeuw ingenomen, 
plaatsen. 

E n dat willen wij toch immers niet? Wij verlangen 
een nieuwe kunst, en hopen dat de 20e eeuw ons die 
brengen zal. Maar dit verlangen behoeft ons niet te 
beletten, als vroeger, met onpartijdigheid het sehoone, 
dat alle vorige kunsttijdperken ons hebben nagelaten, 
te waardeeren. 

Wie ons de schoonheid eener middeleeuwsche kathe
draal wil doen beseffen, heeft niet noodig op het 
Parthenon, het Pantheon, de St.-Pieterskerk af te 
geven. 

Hoe zal het eindoordeel over Cuypers' kunst zijn? 
Bij al hun lof eindigen toch de meeste gelegenheids-
schrijvers hun artikelen met de verzekering dat dit 
oordeel „komenden geslachten blijft voorbehouden." 
Zoo is het inderdaad. Bij een feestelijke gelegenheid 
als deze is het verschoonbaar en verklaarbaar, dat 
men op het oordeel der geschiedenis ten gunste van 
den feestvierende vooruitloopt. Maar men doet den 
jubilaris een slechten dienst, wanneer men hem meent 
te verheffen door kunsttijdperken, die den toets der 
eeuwen reeds glansrijk hebben doorstaan, als van nul 
en geener waarde te verklaren. 

Die A A N N E M E R S B O N D . 
Het weekblad De Aannemer neemt in zijn laatste 

nummer ons artikel „ W e e r een teeken des tijds" over, 
doch meent zich van commentaren te moeten ont
houden. 

Alleen worden wij herinnerd aan ons artikel van 
7 September 1895, toen wij twijfelden aan de levens
vatbaarheid van den Aannemersbond, daar wij meen
den, „dat individualisme en zorg voor eigen belang 
het van behartiging der algemeene belangen zouden 
winnen". 

Wij hebben ons nimmer voor onfeilbaar gehouden, 
en erkennen hierbij gaarne, dat onze voorspelling 
niet is uitgekomen. Inderdaad hebben de leden van 
den Bond tot dusverre getoond, het eigenbelang, waar 
het noodig was, achter te kunnen stellen. Hieraan 
alleen is het succes van den Bond te danken. 

In het artikel van verleden week konden wij dan 
ook gerust de aannemers als een voorbeeld voor archi
tecten , ingenieurs, en andere dirigeerende technici 
noemen. I Iet Instituut van Ingenieurs zal weldra „fusie"-
plannen ter behandeling krijgen; dan is er weer eens 
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gelegenheid, om de oprichting van een „ b o n d " , bv. 
van een „ingenieurs- en architecten-bond" ter sprake 
te brengen. Maar wij vreezen, dat dit schoone plan 
op niets zal uitloopen. Mochten wij ook nu tot dc 
broodetende profeten behooren! 

Intusschen, om op De Aannemer terug te komen, 
het is toch wel jammer, dat dit blad zich, al te 
bescheiden, van commentaar onthoudt. Waar bij een 
vroegere gelegenheid de redactie getoond heeft. geen 
polemiek te schuwen, daar maakt het nu geen aan-
genamen indruk, dat alles voor zoete koek wordt 
opgegeten. 

Indien de Aannemersbond en de met hem in één 
lijn gaande lichamen een eerlijken strijd met eerlijke 
middelen voeren, dan behoeven zij geen aanval te 
vreezen. 

Misschien wacht ons echter nog een nadere uiteen
zetting en wordt ten slotte al de duisterheid opge
klaard. 

HIJ Dl". P L A A T . 
De beide portaalafsluitingen, op de teekening voor

gesteld , maken deel uit van een woon- en winkelhuis 
te Weenen, door den architect Ernil Bressier ont
worpen. Het portaal ter rechterzijde heeft aan beide 
zijden van den ingang winkelkasten en is, met uitzon
dering van de deuren en ramen, geheel van gesmeed 
ijzer gemaakt. Het bord met den naam der firma is 
in de bekroning aangebracht. 

De afsluiting ter linkerzijde is evenzoo van gesmeed 
ijzer; ook hier ligt het hoofdmoment in de versiering 
van den naam der firma. In het deurpaneel zijn de 
vormen van den Mercuriusstaf opgenomen. 

B O E K B E O O R D E E L I N G . 

Noord-I Iollandsche Oudheden , be
schreven en afgebeeld door G. van 
Arkel en A . W . Weissman, uitgegeven 
vanwege het Koninklijk ()udheidkundig 
Genootschap te Amsterdam. Derde 
Stuk. Amsterdam, Ten Brink & De 
Vries, 1897. 

Het werk, hierboven vermeld, nadert langzaam 
doch zeker zijn voltooiing. Verscheen in 1895 het 
tweede deel van het tweede stuk, waarmede Kennemer-
land voltooid was, thans wordt Waterland beschreven 
en afgebeeld. 

Aan het oude, historische begrip van Waterland 
hebben de auteurs niet vastgehouden, doch daaraan 
de noordwaarts en westwaarts gelegen polders toe
gevoegd , zoodat hun omschrijving bevat de gemeenten 
Beets, Beemster, Oosthuizen, Warder, Middelie, 
Kwadijk, Purmerend, Wijde Wormer, Ilpendam, 
Edam, Katwoude, Monnikendam, Landsmeer, Broek-
in-Waterland , Ransdorp, Nicuwendam en Buiksloot. 

Natuurlijk is aau dc gemeenten Edam en Mon
nikendam het leeuwendeel geschonken, doch men 
staat erover verbaasd zooveel als er ook in andere, 
minder bekende plaatsen gevonden is. 

Van dc kerk in de Beemster en van het daarin 
aanwezige monument voor Tobias de Coene, beide 
werken, die volgens de schrijvers „den stijl van 
Hendrik de Keyzer vertoonen", hadden wij gaarne 
afbeeldingen gezien. Het werk van dezen vermaarden 
Amsterdamschen architect is nog te onvolledig be
kend , dan dat niet elke aanvulling tot de bestaande 
afbeeldingen hoogst welkom geweest zou zijn. 

Zeer uitvoerig behandeld is de kerk te Oosthuizen. 

Van dit belangrijk i6e-eeuwsch gedenkteeken wordt 
een afbeelding gegeven. Ook illustraties van het koor
hek, een zonnewijzer en het orgel met zijn details 
komen voor. De graftombe van Adriaan Bredehoff, 
een werk in 1723 door P. Baurscheit, beeldhouwer 
en architect van den Keizer van Duitschland, voltooid, 
wordt echter alleen beschreven. 

Het grafteeken van Vrouwe Catharina van Muyl-
wyck, echtgenoote van Erederik Riccen en haar zoon 
Ventidius Riccen, dat aan niemand minder dan (Juellijn 
wordt toegeschreven en dat de kerk te Purmerend 
versiert, is afgebeeld. In een noot wordt vermeld, 
dat dit monument den u J e n April 1893 bij Erederik 
Muller & Co. te Amsterdam in veiling is geweest, 
maar dat de verkoop toen niet is doorgegaan. 

In het raadhuis te Purmerend vindt men een her
haling van het bekende vers „Op 's burgermeesters 
wacht", enz., dat in het voormalig Stadhuis te A m 
sterdam voorkomt. De I7e-eeuwers hielden dus ook 
wel van navolgen. 

De kerk te Ilpendam schijnt mede niet onbelangrijk 
te zijn. De vier houten beelden in 15e-eeuwsch costuum, 
waarvan er twee worden afgebeeld, zijn fraaie staaltjes 
van middeleeuwsche kunst. Een steen vermeldt dat 
Jonkheer Gerrit de Graef, heer van Zuid-Polsbroek, 
Purmerland en Ilpendam, op 2 Juli 1723 den eersten 
steen dezer kerk gelegd heeft „met den troffel daar 
de heer Jacob de Graeff d'eerste steen mede heeft 
gelegt aan 't stadthuys van Amsterdam den 28 
October 1648". De schoonheid der beelden moet dus 
in de iSe eeuw reeds zóó gewaardeerd zijn, dat men 
ze in de nieuwgebouwde kerk weer aanbracht. Derge
lijke waardeering voor middeneeuwsch werk is in den 
pruikentijd zeker een zeldzaamheid. 

Dat Edam heel wat ouds en schilderachtigs oplevert 
is bekend aan ieder, die dit kaasstadje, zij het dan 
ook slechts vluchtig, bezocht heeft. 

De St.-Nicolaaskerk alleen neemt zeventien blad
zijden voor haar beschrijving in beslag. In het bij
zonder aan de vensters is groote zorg besteed, en alle 
bijzonderheden dier fraaie voortbrengselen van vroeg 
I7e-eeuwsche glasschilderkunst zijn vermeld. Bij de 
vele beschadigingen, waaraan deze glazen, uit den 
aard der zaak, hebben blootgestaan en nog steeds 
blootstaan, zijn zulke uitvoerige beschrijvingen van 
groote waarde voor het nageslacht. Doch de vraag 
zij ons veroorloofd, of het niet wenschelijk ware ge
weest , dat de auteurs, wier vaardige teekenstift ons 
zoo menig overblijfsel der oudheid voor oogen heeft 
gesteld, hunne krachten aan het afbeelden van althans 
de voornaamste dezer glazen beproefd hadden? De 
beschrijvingen zouden dan zeer verduidelijkt zijn. 

Het zuidoostelijk portaal dezer kerk is weergegeven 
zoo als het zich vóór de restauratie vertoonde. Dit 
achten wij goed gezien, omdat nu een vergelijking 
van den ouden met den nieuwen toestand mogelijk 
is, en gerestaureerde gebouwen altijd veel van hun 
aantrekkelijkheid voor den antiquaar verliezen. 

Van de merkwaardige gevels, die Edam bezit, 
wordt heel wat medegedeeld. De zoo eigenaardige 
gevel van het huis aan het Damplein, dat thans, ge
restaureerd , Edam's museum herbergt, is afgebeeld 
in zijn vroegeren toestand. Tal van gevelsteenen, een 
houten huis, details, enz. hebben verder de teekenaars 
aangetrokken. 

Ook de St.-Nicolaaskerk te Monnikendam is uit
voerig behandeld. Bij de afbeeldingen daarvan misten 
wij echter het schilderachtig kostershuis aan destads-
zijde, dat zulk een eigenaardig voortbrengsel van 
17e-eeu\vsche bouwkunst is. 



Met een beschrijving der oudheden, voorkomende 
in de eigenlijke YVaterlandsche dorpen, wordt dit stuk 
besloten. Met geheele vasteland van Noord-I Iolland, 
met uitzondering van Gooiland cn Amstclland, is nu 
behandeld. Het is te hopen dat de stukken, op het 
overige der provincie betrekkelijk, weldra verschijnen 
mogen, en dat de bewerkers, na de voltooiing van 
hun arbeid, ook een of meer der overige deelen van 
ons vaderland onder handen zullen nemen. 

Te meer mag die verwachting worden uitgesproken, 
daar het voor eenige jaren door de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst breed opgezette plan, 
om door hare leden geheel Nederland te doen be
werken , op niets schijnt te zijn uitgeloopen. 

A X T l - S T () X E. 
Reeds vroeger wezen wij op liet groote nut van anti-stone tot 

wering van ketelsteen, in de meest* gevallen cle aanleidende 
oorzaak van explosion, waarhij in ileu regel nienschenlevens 
gemoeid zjjn. 

liet nieuwe, vooral in de iiuluhtrieele wereld, baant zich gewoon
lijk moeilyk een weg en de een of andere reden geeft dikwerf aan-
leiding tot twijfel. Wat nu anti-stone betreft, willen wjj erop 
wijzen, ook in nnnsluiting met liet vroeger geschrevene, dat wy 
inzage hebben genomen van een attest, (ld. 22 April 11. vnn den 
voorzitter en twee bestuursleden der Amsterdamsche lluchinisten-
vcreeuigiiig .,1 lot stoomwerktuig", waarin geconstateerd wordt als 
gevolg vnn een persoonlijk onderzoek twee dagen te voren inge
steld, dat liet ten vorige jure uitgesproken vermoeden, als zoude 
dc bij dc tinna Yane cn Co. in gebruik zijnde stoomketel door 
Anti Stone ingeteerd cn putterigzijn geworden, geheel ongegrond 
is; dat daarentegen die ketel, scdett 1S94 in gebruik in bijzonder 
goeden toestand bleek te zijn, dat noch op de wnterlijn, noch 
in de zijden van het vtiurkunnal boven do roosters, noch aan de 
onderzijde der asehkolk, noch rond de spuikraan of iiilaatvocding, 
eenig bewijs van verte-ring aanwezig was; dat indien dc anti-
stone's eenige voor den ketel schadelijke hcstnnddeelen had 
bevat, haren invloed na een 2-jarig gebruik wel degelijk ann 
beide laatstgenoemde plaatsen zou to bespeuren zijn geweest; 
dat die stoomketel met een verw. oppervl. van 17 112. en wer
kende onder een stoomdruk van 516 K O. per c.M'-.. Btoom 
leverende aan eene hooge-druk-mucbiiie van 23 ind. pkr. eu aan 
diverse kooktoestellen voor bet bedrijf, werkduur gem. 14 a 15 
uur per dag, niet met den bikhamer bleek bewerkt tc zyn; 
ofschoon hij in 10 maanden niet open was geweest en steeds 
met Vechtwater was gevoed; dat de afzetting van ketelsteen 
in dat tijdsverloop zeer gering was en gemakkely'k met eeu 
schraper zou kunnen worden verwijderd. 

Door meest bevoegden is alzoo uitgemaakt, dat unti-stonc 
scheikundig op bet ketelwater inwerkt, ketelstecnformatie voor
komt, en iederen schadelijken invloed op knielplaten uitsluit. 

Hij geregeld gebruik moet het dus een uitstekend werkend 
reagens zijn. ten zeerste aanbevelenswaardig. 

V R A G E N B U S. 

I loUTCEMENTDAK. 
In no. 20 van 15 Mei j l . komt de volgende vraag voor: 
Is water, van houtceinentdakcn opgevangen, voor alle doel

einden bruikbaar, ol' zijn er gevallen bekend waarbij deze dak
bedekking hinderlijke cn schadelijke bestanddcelcn afgaf aau het 
water dat er afvloeide, ol' er door bijzondere omstandigheden 
eenigen tijd op was blyven staan'? 

Hij bovenstaande vraag is voorop gesteld, dat de bovenste lagen 
bestaan uit zuiver zand en gowasschen grint en alleen de moge
lijkheid verondersteld, dat het houtccment in water oplosbare 
deelen bevat. 

De heeren J . A. Smits * Zn. tc Amsterdam antwoorden daarop 
het volgende: 

Van de Hncuslersche houtccment-dakbedekking hebben wy nu 
reeds sedert 17 jaren de vaste overtuiging dat het van deze daken 
opgevangen regenwater met zuiver gefiltreerd drinkwater ver
geleken kan worden cn dat het zelfs in chemische fabrieken ge
bruikt wordt. Wy' zenden u hierby' twee originecle brieven van 
bekende firma's, waaruit u zal Mijken dat dezo met het af
komende water der llaeuelersclie dakbedekking zeer tevreden zyn 
en merken daarby' op dat bet werkvolk der fabriek van den heer 
Van Kossem bet opgevangen water zeer te stade komt, daar deze 
fabriek geheel iu brakwater gelegen 'IB. 

Dc beide brieven luiden als volgt: 
Houtrijk cn Polanen, 16 Juli 1890. 

Dc heeren .1. A. Smits & Zn., Amsterdam. 
In antwoord op uwen geëerden van 14 dezer berichten wy dat 

het attest der heeren Blooker misschien nog wel in ons bezit kan 

zijn, maar dat u spoediger uit het kopieboek dier tinna e 
duplicaat kunt krijgen , dan af te wachten dat wy' het in onze 
oude papieren hebben gevonden. 

Het water van het door u geleverde dak is zeer goed van kleur 
en voor drinkwater geschikt. 

Over dc llacuslersche houtccment-dakbedekking voorde 3 woon
huizen zijn wij zeer tevreden Het dak is zeer goed dicht, beschermt 
tegen hitte en koude en vereischt geen onderhoud. Wij hebben 
er in 't geheel niets aangedaan, sinds het in 18811 of 18!)0gelegd is. 

liet alle achting teekenen, 
Suikerfabriek „Holland". 

Vget.) A . VAN ROSSEM. 

Gaarne verklaren wij dat gedurende dc 10 jaren dat dc daken 
der verschillende gebouwen onzer fabriek bedekt zyn met bet 
llacuslersche houtconicnt van deu heer .1. A . Smits, wjj en ons 
werkvolk steeds het daaraf loopende regenwater niet goed succes 
als drinkwater gebruiken. 

A m s t e r d a m , 17 Juli 1896 
Naaml. vennootschap „Internationale Cacaofabriek" 

Iget.l J . A. A. Marcussen. 

TECHNISCH E V A K V E R EEN [ G I N G . 

AFDEELIKG AMSTERDAM, 

Vergadering van 20 Mei l.süt, 
liy' dc opening deelde de Voorzitter het navolgende mede: 
lo. twee bouwkundigen en ecu werktuigkundige weusehten zich 

by dc afdeeling aan te sluiten: 
2o. cen der donateur! bad eenige gebonden tijdschriften uan 

dc bibliotheek geschonken ; 
;io. op een verzoek aun verschillende uitgevers tot het afstaan 

van boeken voor dc bibliotheek, was door één uitgever geant
woord, met toezending van een boekwerk; 

4o. in de vergadering van 1» Juni a. s. zal optreden de heer J . 
C. II. van Duijl te Krnlingsche Vter, met het onderwerp: „de 
Hollandsche sleutel". 

Besloten werd hierbij de leden der machinistcn-verccniging „het 
Stoomwerktuig" uit te noodigen. 

Vervolgens werden dc 7 antwoorden, ingekomen op een door 
liet Hoofdbestuur voor de leden uitgeschreven prijsvraag voor 
een „Diploma", bezichtigd, l i t het rapport der jorj bleek dat 
de le prijs was toegekend aan den heer K . dc liiucl te Amster
dam, met het ontwerp motto „Proefdruk", cn de 2c aan deu 
heer \V. J . I.inschootcn te 's-tiravenhnge met bet ontwerp motto 
..l-'elix .\lcritus". 

Nu de bespreking van een huishoudelijke regeling der biblio
theek, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

B I N N E N L A N IJ S C II l i B E R I C H T E N . 
'S-GHAVENIIA<;E Het Koninklijk Instituut vun Ingenieurs zal 

Dinsdag 8 Juni a. s., tc lOf uren, eene vergadering houden. 
Daarin zullen o a het verslag vau do werkzaamheden van liet 

Instituut in. het instituiitsjasr 1896—1897 en (de aanbieding van 
do rekening en verantwoording der inkomsten cn uitgaven over 
dat jaar worden behandeld. 

De volgende voordrachten zullen gehouden werden: 
a. Mededeeling van den beer H. linucke, tc Amsterdam, over 

microscopische onderzoeking van eenige metaolalliages. 
b. Nadere mededeeling vnn het lid (i. H II. I'. Alphcrts, be

treffende het denkbeeld om, door reorganisatie vnn het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs te trachten eene fusie van technische 
vereenigingen tot stand te brengen, 

c. Mededeeling van het lid J . A. I.indo, ovor den strandmnur 
tc Scheveningen. 

Na afloop vun de vergadering zal er gelegenheid ziju, onder 
geleide vun het lid Undo, oen bezoek tc brengen aan den straud-
inuur te Scheveningen. 

— De centrale commissie voor dc in 1900 tc Pnrys te houden 
wereldtentoonstelling maakt bekend, dat de vertaling van het 
algemeen reglement eu dc klassenvcrdccling, alsmede biljetten 
van inschrijving tot deelneming, voor belanghebbenden op aan
vraag tc verkrygen zijn aan haar bureau. Hofspui 6, alhier. 

AMSTERUAM. Tengevolge van dc verkiezingen in de vergadering 
van stemhebbende leden der Maatschappij „Arti et Aniicitiae". 
wegens het om gezondheidsredenen aftreden van den secretaris-
penningmeester, den iiccr Gerard Muller, is het bestuur der 
llaatschapi ij thans samengesteld als volgt: Hart van Hove, voor
zitter; II \V. Jansen, » voorzitter; Joh. V. Hulk, secretaris; 
U. <i 't Hooft, penningmeester, on E. 8. Witkamp Jr., 2e 
secretaris. 

HAARLEM . Het Museum van Kunstnijverheid alhier werd ge
durende de vijf eerste maanden van dit jaar bezocht door 2595 
personen. Genoemde inrichting heelt sedert haar stichting, die in 
1877 plaats had, van lieverlede groote uitbreiding ondergaan. Daar 
dc werkkring van het Museum zich op verschillend gebied uit
strekt en de verzameling zoowel als dc hoekery ook buiten Haarlem 
invloed uitoefent op de ontwikkeling van de kunst, toegepast op 
het handwerk, heeft deze inrichting wauraau tevens de school 

voor kunstnyverheid verbonden is, in ons land groote svmpathio 
weten tc veroveren. 

De verznmeling werd dan ook voortdurend uitgebreid, zoodat 
men op het oogeublik iu de prachtige zalen van het Paviljoen 
eene uitgezochte collectie modollen en voorwerpen by elkander 
heeft gebracht, die den bezoekers niet alleen een leerrijk uurtje 
doen doorbrengen, doch waardoor dit bezoek een aangename af
wisseling met de bewondering van Haarlem'B prachtige omgeving 
kan genoemd worden. 

ARNHEM . Men schrijft ons: 
In de Raadszitting, den 1 Juni j l . gehouden, is met bynn alge

meene stemmen besloten de plannen van den architect C. Muysken ! 
te Amsterdam, tot inriebtiug van de raadszaal en tot restauratie j 
van den stadhuisgevel, met bet daarnaast nieuw opgetrokken j 
geveldeel (waarachter de trouwzaal) uit te voeren. Jaren lang 
reeds wae men volgens de plannen van bet buroau van publieke 
werken aan het veranderen en bybouwen geweest en het is zeer 
zeker te betreuren dat men niet vroeger den weg heeft ingeslagen, 
die nu betrekkelijk ter elfder ure is gekozen, en door een der 
vakkundige raadsleden, de bouwk.-ing. V . G. A. Bosch, werd 
aangeraden. Reeds vroeger waren plannen voor het interieur der 
raadszaal door een bekend decorateur tc Arnhem ingediend; deze 
droegen echter niet bet karakter, aan een raadszaal in bet oude 
huis van Maarten van RosBiim te stellen, welks gevel tot de 
weinige goede voorbeelden behoort van laat-Gothische met vroeg-
i Duitschel-Renaissance-vormen en dat door zyne als duivels voor
gestelde atlanten in den onderbouw, in den volksmond den naam 
van duivelshuis heeft gekregen. 

De bouwkunst staat over het algemeen in Arnhem niet hoog 
aangeschreven; anders had men, toen het plan bestond het oude 
paleis van Maarten van Rossum te verbouwen, dadeljjk deskundige 
voorlichting ingeroepen, en bad men niet beleefd dat een aange
kocht woonhuis (waarin thans de trouwzaal) versierd word met 
een vlak gepleisterdcn gevel, zonder eenig draaglijk profiel. Doch 
beter ten halve gekeerd dan ten beele gedwaald; het is tc waar-
deeren dat men thans op den goeden weg is gekomen en de 
zekerheid heeft, dat een der weinige bezienswaardige monumenten 
waarop Arnhem kan wijzen, behouden zal blijven en bet interieur 
voldoen zal aan de eiBchen die men daaraan stellen mag. 

Met 24 tegen 3 stemmen werden de verbouwingBplannen, be
groot op /' 113.UCU goedgekeurd. 

LEEUWARDEN. De onlangs gevormde commissie tot bevordering 
van het vreemdelingenverkeer hoeft een prijsvraag uitgeschreven 
voor een reclameplaat, die in alle hotels opgehangen zal worden 
en in beeld en lijn den lof moet verkondigen van Frieslands 
hoofdstad en ooze bezienswaardige provincie. 

De mededingers in dezen wedstrijd kunnen een prys van 175, 
cen eerste premie van f50 cn een tweede premie vau f25 winnen 
Als jury zullen optreden de heeren W. B. (i. Molkenboer tc 
Amsterdam, J Hiibberman en II. Kramer alhier. 

DELI-'T. Inzender van hei bekroonde ontwerp, motto „Zeezicht", 
voor een gebouw ten behoeve eener bad- cn zweminrichting, uit
geschreven door dc Vereeniging „Bouwkunst en Nijverheid" te 
Harlingen, is de heer G. Langeveld, tijdelijk opzichter by de 
gemeentewerken te Delft. 

Wy' vestigen er tevens de aandacht op, dat in ons nommer 
vun 29 Mei, de gratificatie abusievelijk was vermeld f 40; men 
leze f 49. 

— By gelegenheid van baar 25-jarig bestaan zal de Société 
centrale tCarchiiectttre en Belgii/tie, van 28 Augustus tot 2 September 
a. s. te Brussel cen internationaal congres van architecten houden. 
Vele buitenlandBchc architecten zyn tot eerelid van dit congres 
benoemd, o. a. de heeren Dr. P. J . II. Cuypers en .los. Th. J . 
Cuypers. 

— Aflevering 5 van De Aatuur (uitgave van J . t l . Hroese to 
l'trecht) bevat: 

Het aansluiten tusschen twee telephoon-aboun.'s, door Dr. J . G. 
vnn Deventer. Schetsen uit Zuid-Afrika. De ruïnen van Zim-
bahyo, door Mimosa. — l i t de geschiedenis der narcose, door 
Dr. R. (i. Kijkens. — Nieuwe hulpmiddelen voor uiterst lage 
temperaturen, door Dr. I.. Bleekrode. — Dc nieuwe gebouwen 
van het Koninklijk Nederlandsen Meteorologisch instituut te De 
Hilt by' Utrecht, door Dr. Maurits Snellen. — Korte mededee
lingen. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Ant. 
Pannekock. — Boekbeoordeeling, door D. Horn. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— De heer K. Westhoeve is door den Minister vsn Waterstaat 

benoemd tot buitengewoon opzichter van den Rotterdamschen 
waterweg. 

— By den Waterstaat in Xed.-Indië is: 
o v e r g e p l a a t s t naar de res. Timor, de opz. 2e kl. D. D. 

Thedens; 
g e p l a a t s t hy' de Westcrljjnen, de benoemde chef der 4e 

afdeeling bij de exploitatie der staatsspoorwegen op Java C. J . 
van Vossen; in de residentie Semarang, de ter beschikking ge
stelde ambtenaar op non-activiteit J . Killen, laatst architect l e k l . 

— De gemeenteraad van Enschede heeft den heer .1. H. A , 
Albrecht belast met dc tijdelijke waarneming der betrekking van 
directeur der gasfabriek en drinkwaterleiding aldaar. 

— Aan de Technische Hochschule te Darmstadt is den beer 
T. Egbert van Putten, uit Amsterdam, het diploma als electro-
ingenieur uitgereikt. 

V A C A X T E B E T R E K K I N G E N . 
— B a a s - o p z i e h t e r o f g a s m e e B t e r aan de gasfabriek 

en hoogdrukwaterleiding te Dordrecht. Salaris f 1000 a f1200, met 
vrije woning enz. [nl. hy' den directeur. Adres vóór 9 Juni aan 
Burg. en Wetb. 

— B e k w a a m o p z i c h t e r , bij de uitvoering der werken 
voor den bouw der spoorwegbrug te Westervoort. AdreB den sectie-
ing. Des Tombe te Westervoort. 

— W e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r , als medewerker in 
het exploiteereu eener belangrijke uitvinding, tegen hooge be
looning. Adres lett. S N 607, .View, s v. d. Dag. 

— O p z i c h t e r , by voorkeur ervaren in heiwerken. Salaris 
naar bekwaamheid. Adres den ing. van den waterst. te Vlissingen. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Salaris naar bekwaamheid. 
Adres lett. II. H . , boekh. II. l i . Vattier Kraane, Tilburg. 

— O p z i c h t e r voor uitvoering van een werk, bekwaam in 
het maken van details. Adres lett. C. W., bureau dezes. (Zie 
advert, in dit no.). 

DIEXSTAAXBIEDIXGEX. 
INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVEREKNICINO, A M . - T E R D A M . 

Opzichter-Teekenaar: leeftijd 21 j . , verl. Sal. f «5 per md. 
• » s 25 . > • . 85 a 90 „ „ 

- » . . . » 60 , „ 
n , , 30 „ „ „ „ 60 a 80 „ , 

, 29 „ „ „ „ 60 it 80 „ „ 
- 23 . . „ „ 80 a 90 „ „ 

., ol I itvoerdor ., 43 „ ,, „ ,, 60 a 70 „ „ 

., of Tcekenaar ,. 28 „ „ „ ,, 83 a 90 „ „ 

.. « 82 „ „ „ „90 „ „ 
Bouwk. Teekeuaar ., 22 „ , 50 „ „ 

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

OPZICHTER. 
Worrit GEVRAAGD een houw 

kandi jc O P Z I C H T E R . Salaris 
naar bekwaamheid Brieven f ranco 
onder letters H. H. aan den Boek
handelaar M. G. VATTIER K R A A N E 
te Tilburg. 

1PZÏCHTËR gevraagd. 
Voor ile uitvoering van een werk, 

teven* bekwaam i n het maken 
v a n deta i l s voor de practijk. 

Salaris naar bekwaamheid. Adres 
franco brieven lett. C. W . , bureau 
van dit blad. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, sauur, M g h w . 
Kantoor: 150 I>e Ruyterkade, AHSTF.ltIK!II. I'iliaaal: 8 6 llokln. 

Hoofdagent voor Xederlaod, België en Koloniën van SIIAXKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleete Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets ziju nog niet overtroffen. — 1'onrleincn Badkttipc; IJteren Badkuipen. — 
Closets, IVasektaMs, Urinoirs enz. - V I . K n A K i l l SU eat I K \ T I I. A T 1 K. 

Belast zich met de plaatsingen inrichting in geheel Xederland. Zeer concurreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedcrvorkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van R. W A Y G O O D & Co Ltd. Landen. L I F T E N . 

Rijdt BURGERS' 

RIJWIELEN 
de jEf?r>st«» 3Te<lei*l»ni<Ir»»elie ü i j w i e l -

jF»l>ri«'lt te D E V E N T E R . 
van 
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Openbare 
AANBESTEDING 

Op D o n d e r d a g 17 J n n i 1S97. 
des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie tc 's-Grarenhage, in het open
baar worden a a n b e H t e e d : 

H e t H O U W E N v a n een K a n 
t o n g e r e c h t s g e b o u w 
te I t cr jen op X i i o n i . 

R a m i n g I <>.<><»«. 
Het bestek met daarbij hehoorende 

teekeningen ligt voor gegadigden ter 
inzage in de /aal van het Kantongerecht 
in het Raadhnis te Bergen-op-Zoom, en 
is op aanvrage tegen betaling van ƒ1.35 
franco verkrijgbaar bij do GEBROE
DERS V A N ('LEEF, Boekhandelaars, 
Spui No. 2Sa te 's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
Maandag 14 Juni 1897, in de zaal van 
het Kantongerecht bovengenoemd des 
namiddags ten 12 uur (Gr. T.), terwijl 
inlichtingen zijn te bekomen bij den In
genieur-Architect voor dc Gevange
nissen on Rechtsgcbouwen te 's-Gra
venhage, Departement van Justitie. 

's-Grarenhage, 4 Juni 1S97. 

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 BEIJMA. 

Door den Ingenieur H. P. N. H A L 
BERTSMA zullen, namens de „Indus
trieels Maatschappij" gevestigd te Am
sterdam, op trijeletg ËË Juni et. 
's namiddags ten 2 ure in het Zuiu-
HOI.L.VSDSCII KiiKiiEitiis te's-Graven
hage, in het openbaar worden 

aanbesteed: 
BESTEK No. 2, 

H e t m a k e n d e r P O M P 
W E R K E X te It i i N * i i i i i 
met bfjbehoorende w e r k 
z a a m h e d e n , e n 

BESTEK No. 3, 
H e t b o a wen v a n d e n W A 

T E R T O R E N te KnoMuin 
m e t b i j l e v e r l n g der be-
nood lgde m a t e r i a l e n met 
u i t z o n d e r i n g v a n de buts-
l e l d i n g e n e n het hoog-
r e s e r v o i r . 

Ieder bestek afzonderlijk zoowel als 
gecombineerd. 

De Bestekken zijn verkrijgbaar tegen 
betaling van /'%.— per stnk aan het 
bnreel van den Ingenieur voornoemd, 
Van Speijkstraat No. 5 te 's-Graven
hage, alwaar dagelijks voormiddags van 
10—12 ure inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal voor beide bestekken 
geschieden op Woensdag 9 Juni a. s., 
des voormiddags ten ll'/> ure op bet 
bouwterrein te Bussum. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen 

HERBESTEDING 
op S l a a n d a g d e n 1-1 J u n i 1897, 
des namiddags ten 3 30 ure (Green-
wichtijd), in de Wachtkamer 2e klasse 
van het station Zwolle van: 

BESTEK II. 
V e r r i c h t e n v a n O n d e r h o u d s 

w e r k e n , Verf- en B e h 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 v e r d e r e w e r k e n , 
behoorende tot de l i j n e n 

ZWOLLE-LEEUWAROEN en 
MEPPEL-GROüilNGEN, 

omschreven onder de perceelen 
1, 2, 3, 4, 5, 6 eu 11. 

Het B E S T E K ligt ter lezing aan 
het Bureau van den Heer Sectie-Inge
nieur W. J . K L E R K DE REUS te 
Zwolle en is, voor zoover de voorraad 
strekt, op franco aanvraag aan genoemd 
Bureau le bekomen tegen betaling van 
ƒ 0 , 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Sectie Ingenieur voornoemd. 

Z W O L L E , den 2 Juni 1897. 

AANBESTEDING. 
DIJKGRAAF en HEEMRADEN van 

het Heemraadschap WIER ING EN zul
len op V r i j d a g 11 J u n i 1*97, 
des namiddags 2 uur, in het lokaal 
van den Heer D. D. LONT aanbe
steden : 

H e t m a k e n v a n e e n i g Steen-
w e r k , enz . 

Nadere information bij den Dijkgraaf 
en bij den opzichter S. B. GORTER. 
Aanwijzing op den dag der aanbe
steding, na aankomst der postschuit, 
terwijl bij den secretaris tegen betaling 
van ƒ0 .30 bestekken zijn te bekomen. 

Het B e s t u u r , 
V. HE1JBLOK, Voorzitter. 
C. M. KOORN. Secretaris. 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schade 

D e H U U L I l l L i l l l U r J l l van 1846. 
's GRAVENHAGE, Herknlein . 

hoek I'rinsestroat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM. Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 5^ — BREDA. 
Prinaenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A C . E P R E M I Ë N . 

L. C. WIJMER, 
Fal>riel»: van Metaal- en Koperwerken. 

SPECIALITEIT IN STIJLWERKEN. 
Rozengracht 4 0 , AMSTERDAM. 

BECKER & BU0D1MGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
V A N 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
B N A N D E R E 

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 S ] ! , 

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 

Pei l scha len . 
W E E G W E R K T U I G E N 

J . B E L T M A N JMTz.. Deventer. Handelskade. 
Fabrikant in Molenwerken. 

S P E C I A L E 1 J R K H T I V K T t S f l 

L E V K K I X . V A X 

M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS, 
B A K K E R I J E N , ORÜTTERIJEN. 
OLIEKABRIEKEN, HOÜTZAOERIJBÏI 
OLIE-GASMOTOREN. 

L P OLIE-

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 

!3 s ; c J A A R G A N G N ° . 24. Z A T E R D A G , 12 Juni 1897. 

1'. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van Dc Opmerktr, Van Iiylancltstra.it 116, 'fGnuenkagt. REL.V 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.—, waarover 

op I April en 1 (•etcher, telkens voor <Ie helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling M»..SO en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Xedcrlambcli-lndic cn Transvaal, bij vooruit
betaling /'7.50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels ƒ1,30, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.20. (iroote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat ƒ0.25, zender plaat /0.15. 

A R B I T R A G E . 
I-.r is misschien geen onderwerp, dat op het oogen

blik zoo de aandacht van de technische wereld bezig
houdt als dat, welks naam wij boven deze regelen 
plaatsten. 

Scheidsrechterlijke uitspraak bij alle geschillen , zie
daar wat de aannemers verlangen; voorkoming of 
althans beperking van arbitrage daarentegen is het, 
wat de ingenieurs en architecten het liefst zouden zien. 

Uit deze eenvoudige en voor ieder waarneembare 
feiten :nag gerecdelijk worden afgeleid, dat de aan
nemers van arbitrage voordcel, de „directies" daarvan 
echter nadeel verwachten. Het voordeel moet, in 
klinkende munt, de zakken der aannemers vullen, het 
nadeel, dat meer van zedelijken dan wel van stoffe-
lijken aard schijnt, is het schrikbeeld der „directies". 

Waren alle ingenieurs en architecten even bekwaam , 
even geschikt, waren alle aannemers even soliede en 
handelbaar, er zou aan middelen tot beslechting van 
geschillen geen behoefte bestaan. Tal van werken zijn 
en worden gelukkig nog steeds tot genoegen van beide 
part.je-.t gemaakt en afgerekend. 

Doch menschen met een chicaneuzen aard komen, 
als overal, ook onder de technici voor; zij staan, zelfs 
in kleinigheden, op hun recht, of althans op wat zij 
hun recht achten, en verliezen daarbij wat de billijk
heid vordert, dikwijls uit het oog. Komen twee derge
lijke personen als leider en uitvoerder tegenover elkan
der, dan kunnen botsingen niet uitblijven. Tot dusverre 
was dan dc eerste de ijzeren , de tweede de aarden pot. 

De aannemers meenen nu dat, wanneer zij steeds 
arbitrage kunnen vorderen, deze toestand veranderen 
zal, en dat een staat van zaken, waarvoor zij het 
woord „rechtsgelijkheid" hebben uitgevonden, het ge
volg ral zijn. 

Na is gelijkheid een van die zaken, welke hier op 

aarde het moeilijkst te bereiken vallen. Alle Neder
landers bijv. zijn gelijk voor de wet, althans in theorie. 
Het dagelijksch leven echter leert ons, dat de practijk 
geheel iets anders is. Vrijheid, gelijkheid en broeder
schap was de leus der groote omwenteling. Van de 
gelijkheid is, wij weten het. al heel weinig te be
merken geweest. 

Ken van de partijen zal dus wel steeds de sterkste 
blijven; tot dusverre waren dit de directies, nu streven 
de aannemers er naar om de bordjes verhangen te 
krijgen, en hun rol van aarden pot met dien van 
ijzeren pot te verwisselen. Arbitrage, denken zij, zal 
tot die verandering zeer veel kunnen bijbrengen. 

Inderdaad, van een aannemers-oogpunt bekeken, 
schijnt scheidsrechterlijke uitspraak overal, zelfs bij 
de kleinste geschillen, iets, waaruit meestal voordeel 
tc trekken zal zijn. Althans voor een oogenblik en 
voor wie niet verder ziet, dan de lengte van zijn neus 
bedraagt. Want aannemers, die het directies met voort
durende arbitrages lastig maken, zullen al spoedig als 
zoodanig bekend worden, en, minste inschrijvers zijnde, 
zonder opgave van redenen zich zien passeeren. Dit 
middel van verweer kan geen aannemet>bond zijn 
tegenstanders uit de handen slaan. 

1 Iet lijkt ons twijfelachtig of zij, die nu zoo op 
arbitrage in alle voorkomende gevallen aandringen, 
de zaak wel eens uit dit oogpunt hebben beschouwd. 
I Iet wapen is tweesnijdend ; bedoeld om den tegen
stander te treffen, kan het hem, die het voert, ernstig 
verwonden. 

Wij gelooven dan ook dat, wanneer de aannemers 
hun belang goed begrijpen, zij niet meer van arbi
trage moeten verwachten dan deze geven kan. Met de 
bepalingen der thans gewijzigde Algemeene Voor
schriften van Waterstaat is scheidsrechterlijke uitspraak 
in bepaalde gevallen te vorderen. Dit vorderingsrecht 
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nu te willen uitbreiden tot alle kleine of groote ver
schillen , kan niets anders uitwerken , dan schade voor 
wie van dit recht gebruik wil maken. 

Men denke zich eens een werk in uitvoering, waar 
alle geschilpunten door arbitrage beslecht moeten 
worden. Welk een oponthoud, last en kosten zullen 
daar niet worden ondervonden! Arbiters moeten oor 
deelcn over de al of niet deugdelijkheid der mater! 
alen, over de bedoelingen van den ingenieur of archi
tect, over de uitlegging van bestek en teekening 
kortom over al die punten , waarover om begrijpelijke 
redenen de geschillen plegen te ontstaan. Hangende 
onderzoek en uitspraak, moet natuurlijk alles in statu 
quo blijven. Wat zal men op zulk een werk op
schieten ! Wat zal de directie den aannemer, die haar 
zooveel last geeft, gaarne een volgende keer weer 
nemen ! 

Nu zal wellicht een der voorstanders van arbitrage 
a outrauiY opmerken , dat een toepassing als de hier 
genoemde niet in de bedoeling ligt. Maar waarom 
dringen dan de aannemers, bij orgaan van hun bond, 
op algemeene arbitrage aan? Het jongste adres aan 
de Tweede Kamer laat geen twijfel over omtrent wat 
gemeend wordt. 

E r is met arbitrage nog niet veel ondervinding op
gedaan Waarom dan niet eerst eens afgewacht, hoe 
zij werkt, alvorens hare algemeene toepassing te eischen ? 
Een zeer groot bezwaar tegen de scheidsrechterlijke 
uitspraken schijnt ons te liggen in de geringe waar
borgen, die cr zijn voor de onpartijdigheid der arbiters. 
Een aannemer zal allicht een goed kennis van hem 
als arbiter aanwijzen; de directies zullen ook liefst 
iemand nemen, van wien zij verwachten , dat hij haar 
gunstig gezind zal zijn Eenstemmigheid wordt dus 
niet verkregen, en nu rust op den derden arbiter de 
Salomonische taak om recht te doen. Maar niet ieder
een heeft de wijsheid, die in het bijzonder de zoon 
van David bezeten heeft: ook moet rekening gehou
den worden met persoonlijke sympathieën en antipa
th ieën , die, men weet het, zoo dikwijls een groot 
gewicht in de schaal leggen. 

Hebben zij gelijk, die meenen dat het den aan
nemers minder te doen is om werkelijke toepassing 
der arbitrage dan wel om daarmede te kunnen dreigen , 
en zoo van de directies, die natuurlijk graag last en 
oponthoud ontgaan, concessies te verkrijgen, die anders 
niet gedaan zouden worden? Wij durven hier geen 
antwoord geven; onwaarschijnlijk zouden wij een derge
lijke taktiek niet achten. 

Wij kunnen ons begrijpen, dat het Ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, dat in zijn jongste 
A . V . reeds zoozeer de aannemers tegemoet kwam, 
niet verder op den ingeslagen weg wil voortgaan. 
Rechtsgelijkheid is een mooi ding, maar zij wordt 
zeker niet verkregen, als den besteder de zekerheid 
ontnomen zou zijn , dat het beschreven werk zal worden 
opgeleverd zóó als hij zich dat heeft voorgesteld. 

Terecht meent de Minister dat: „in geschillen om
trent onvoldoende of gebrekkige samenstelling van 
onderdeelen; omtrent de geschiktheid van werkkrach
ten en hulpmiddelen van uitvoering; omtrent de hoe
danigheid van bouwstoffen" een beslissing door derden 
ten gevolge zal kunnen hebben , dat aan de bedoeling 
van den besteder niet werd beantwoord. Voor een 
kelder, die waterdicht moet zijn , kan b.v. de besteder 
alleen zéér harde klinkers wenschen te gebruiken; een 
minder hard soort wordt echter geleverd, geschil ont
staat , het scheidsgerecht gaat aan het werk en kan, 
zonder vrees voor hooger beroep, den aannemer in 
het gelijk stellen. Wordt dan de kelder gemetseld van 

het dus goedgekeurd materiaal, dan is zeker aan de 
bedoeling van den besteder niet voldaan. 

Juist achten wij daarom het aangevoerde , waar de 
Minister zegt: „In dergelijke gevallen moet steeds 
onverwijld overeenkomstig de uitspraak van den be
steder worden gehandeld, behoudens beroep op den 
gewonen rechter, indien de aannemer meent, dat het 
aannemingscontract niet vorderde, wat hem is op
gelegd. 

Over het algemeen schijnen de aannemers niet gaarne 
de uitspraak der rechterlijke macht in te roepen. In 
het jongste adres van den Aannemersbond aan de 
Tweede Kamer wordt deze geringe geneigdheid als 
volgt gemotiveerd. „Daargelaten nog den langzamen 
gang van ons burgerlijk recht, is een beroep zeer 
onzeker, want daar de beslissing in de geschillen eerst 
staat aan den hoofdingenieur en vervolgens aan den 
minister en dit niet tc loochenen feit, zoodra hij het 
contract van aanneming onderteekent, door den aan
nemer erkend wordt, kan de rechter, wanneer de 
aanbesteder een beroep doet op de betrokken para
graaf van het contract, zich incompetent verklaren." 

Is er echter een geval bekend, dat dit werkelijk 
geschied is? Welke zijn de aanbesteders, die zulk een 
beroep gedaan hebben? Welke rechterlijke colleges 
hebben zich onbevoegd verklaard? I Iet zou belangrijk 
zijn, indien dit openbaar werd gemaakt. 

Wel weten wij dat aannemers, die aan het rechten 
zijn gegaan, in den regel in het ongelijk zijn gesteld. 
Maar hoe kwam dat ? Zeker in de eerste plaats daar
door, dat de aannemer niet voldoende met de be
palingen van het bestek en van de daaraan toegevoegde 
voorwaarden had rekening gehouden. De rechter kon 
natuurlijk niet anders doen, dan zijn uitspraak op die 
bepalingen gronden, en zoo moest de aannemer wel 
de verliezende partij zijn. 

De meeste geschillen zijn altijd over de tariefrekening 
en de kortingen ontstaan. Kn nu hebben de aannemers , 
door niet voldoende rekening te houden met de be-
steksvoorwaarden, het in zulke gevallen haast steeds 
moeten afleggen. 

Men vangt meer vliegen met honig dan met azijn. 
De verstandigste politiek van aannemers blijft dan 
ook, onzes inziens, om alles te doen, wat tot ver
mijding van geschillen kan leiden. Dikwijls vangt men 
pas een kabeljauw, na een spierinkje uitgeworpen te 
hebben. 

Gaat een directie wat te ver in haar eischen, dan 
poge de aannemer haar op bedaarde wijze van haar 
onbillijkheid te overtuigen. Meestal zal dergelijk op
treden meer succes hebben dan dreigen met arbitrage, 
processen , enz. 

De dikwijls voorkomende geschillen over tarief
rekeningen zouden goeddeels vermeden kunnen worden, 
indien de aannemers weigerden extra werk uit te 
voeren, zonder daarvoor behoorlijke schriftelijke order 
te hebben ontvangen. In het eischen van deze orders 
ligt onzes inziens niets onbehoorlijks In zaken behoeft 
men elkander niet op het woord te vertrouwen. 

Meent een directie kortingen te moeten toepassen, 
dan voele de aannemer zich niet al te zeer veronge
lijkt. Hij erkenne zijn schuld, doch verzoeke om kwijt
schelding van hetgeen hem was opgelegd. Handelt 
hij zoo, dan zal hij in den regel zijn doel, niet in 
zijn beurs getast te willen worden, beter bereiken dan 
door arbitrage of rechtsgeding, waarvan de uitslag 
altijd onzeker is. 

Onder de uitvoering van een werk kunnen geschil
len voorkomen, doch die zijn, als men het goed be
schouwt , meestal van te weinig belang , dan dat een 
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aannemer er veel bij zou kunnen winnen zijn haan 
koning te zien kraaien. De winst, dus behaald, wordt 
zeker in verlies, en in belangrijk verlies verkeerd, 
wanneer de aannemer, als lastig bekend staande, 
zich, minste inschrijver zijnde, ziet passeeren, of uit-
noodigingen tot onderhandsche bestedingen elders ziet 
bezorgen dan aan zijn adres. 

Niet altijd gaan recht cn billijkheid zamen. Vooral 
wanneer hard tegen hard te velde trekt, is dit het 
geval. De toekomst kon wel eens leeren , dat de aan
nemers in dit opzicht van arbitrage te hooge ver
wachtingen hebben. 

Het is geen onredelijke eisch, wanneer de aan
nemers, als in hun adres aan de Tweede Kamer vor
deren „dat een bestek juist is opgemaakt, de aan
wijzing nauwkeurig is gedaan, in de teekeningen en 
details even juist is teruggegeven , wat er moet worden 
verricht." Het ware zelfs gewenscht, dat zij dien eisch 
wat luider deden weerklinken, en weigerden in te 
schrijven, wanneer aan die billijke vordering niet in 
allen deele voldaan werd. 

In de practijk is, helaas, een andere wijze van 
handelen gebruikelijk. V ó ó r de aanbesteding, wanneer 
er nog gelegenheid bestaat om de bestedingsstukken 
te herzien en te verbeteren, komen de gegadigden 
alleen met zeer kleine foutjes bij de directie aan. De 
groote verzwijgen zij, hopende daarmede na de gun
ning nog hun voordeel te kunnen doen. Dit is een 
verkeerde taktiek, die het verwachte profijt maar 
zelden heeft opgeleverd, doch die oorzaak van veel 
onaangenaamheden geweest is. 

Geen aannemer behoorde naar een eenigszins be
langrijk werk mede te dingen, wanneer hij niet vooraf 
gelegenheid had gehad om, door het bestudeeren 
van de noodige, op flinke schaal uitgevoerde details, 
zich tegen latere tegenvallen te vrijwaren. Geen aan
nemer behoorde in te schrijven, als in het bestek 
-duistere of dubbelzinnige uitdrukkingen, abuizen of 
misslagen voorkomen. Werd die stelregel streng ge
handhaafd, aan arbitrage zou al heel weinig behoefte 
bestaan. 

De adresseerende aannemers wijzen ten slotte nog 
op de algemeene voorschriften voor het uitvoeren en 
onderhouden van werken ten behoeve van besturen 
en particulieren, ontworpen en vastgesteld door de 
„Vereen ig ing van Burgerlijke Ingenieurs in 1891". Wel 
vinden zij dat de arbitrage daar niet eenvoudig ge
noeg geregeld is, doch dit belet hen niet, om de daar 
gegeven regelen als voorbeeld aan te halen. Het zou 
belangrijk zijn te weten, of, door wie en wanneer 
deze voorschriften zijn toegepast, om tot beslechting 
van geschillen te geraken. Eenige voorbeelden konden 
in dit geval al bijzonder leerzaam zijn. 

De houding van aannemers en directies ten opzichte 
van het arbitrage-vraagstuk is al zeer verschillend. 
Terwijl de eersten daarvoor met volharding strijden 
en, al schijnt het ons toe dat zij daarmede niet veel 
winnen kunnen, geen gelegenheid laten voorbijgaan 
om hun doel nader te komen, zien wij de laatsten 
geen schitterende rol spelen. 

Als de dappere Hellenen van tegenwoordig gaan 
zij óf onmiddellijk op de vlucht, of wel zij nemen 
eerst een barsche, uitdagende houding aan om die, 
nadat de tegenpartij nog nauwlijks een schot gelost 
heeft, te laten varen en ijlings te retireeren. 

Stonden zij schouder aan schouder, dan zou het 
hun niet moeilijk vallen om der aannemersphalanx, 
voor wie zij nu een even onredelijke vrees hebben 
als de Grieken voor de Turken, tot terugtrekken te 
nopen. Maar ieder wil op zijn eigen gelegenheid krijg 

voeren en het is te begrijpen dat, als de eenling het 
goed gedisciplineerde heer der tegenpartij op zich af 
ziet komen, hem de angst om het hart slaat en hij 
het hazenpad kiest, of zich overgeeft op genade en 
ongenade. 

En als dan zulk een dappere met den Psalmist mocht 
vragen: „hoe lange sal mijn vijant over mij verhoogt 
sijn?", dan mag het antwoord luiden: „zoolang als 
gij, niet begrijpend dat eendracht macht maakt, blijft 
voortgaan op uw eigen houtje een krijg te voeren, 
die alleen gewonnen kan worden door onder goede 
leiding vast aangesloten op te trekken." 

De leidende technici houden nog al van vergaderen. 
Als zij op die bijeenkomsten eens begonnen het onder
werp a fond te behandelen, ware reeds iets gewonnen. 
En als dan de verschillende vereenigingen elkander 
eens wilden verstaan, om de gedragslijn vast te stel
len, door de directies tegenover de steeds groeiende 
eischen der aannemers te volgen, dan zou succes niet 
uitblijven. 

H E T D U I V E L S H U I S T E A R N H E M . 
Toen wij nog op school gingen werd, als de 

geschiedenis van het begin der 16e eeuw ons werd 
verhaald, ook melding gemaakt van Maarten van 
Rossem. Deze veldoverste van den laatsten Gelderschen 
hertog werd ons met de zwartste kleuren gemaald. 
Van zijn „plundertochten" werd ons een uitvoerig 
relaas gegeven en zijn lijfspreuk „plunderen en bran
den zijn het sieraad van den krijg" moesten wij ons 
goed in het geheugen prenten. Het was daarmede als 
met de laatste woorden van den dapperen Van Speyk , 
wier onthouden voor ons verder leven van groote 
waarde scheen te zijn. Toen wij ouder waren, kwamen 
wij er achter dat de kloeke zeevaarder niet tot zijn 
scheepsjongen geroepen had: „berg je," maar dat hij 
daar, naar maritiem gebruik, den naam van zeker 
lichaamsdeel aan toegevoegd had. Twijfel kwam dus 
op, of al de uitroepen, deviezen en spreuken, die 
wij op school geleerd hadden, wel volkomen betrouw
baar mochten heeten. En toen wij de prachtige huizen 
zagen, door dien aartsplunderaar Van Rossem te 
Rommel en te Arnhem gebouwd, toen kwam er ook 
twijfel op, of Maarten wel wezenlijk zoo zwart ge
weest was, als de historie ons wou doen gelooven. 

Het huis te Rommel hebben wij nog gezien, toen 
het niet gerestaureerd was. Nu vertoont het zich veel 
deftiger, veel netter dan vroeger. Maar het heeft zijn 
antiek cachet daarentegen geheel en al verloren, liet 
huis te Arnhem, later als raadhuis ingericht, hebben 
wij niet anders gekend dan bepleisterd en met een 
platte lijst gedekt, die, in het begin van onze eeuw 
voor de vroegere meer sierlijke bekroning in de plaats 
was gesteld. Ook dit zal nu veranderen, want de 
Arnhemsche Raad besloot met bijna algemeene stem
men, door den architect C. Muysken een restauratie 
van den Stadhuisgevel met het daarnaast nieuw op
getrokken geveldeel te doen uitvoeren. 

Het maakt een eigenaardigsn indruk, als men ver
neemt , dat een der vakkundige raadsleden, de bouw
kundige ingenieur V . G . A Hosch, juist zijn vriend 
Muysken voor dit werk heeft aanbevolen. De heer 
Muysken toch verhief vroeger zoo vaak zijn stem tegen 
restauraties, dat het onverklaarbaar voorkomt, wan
neer hij zich nu zelf aan een dergelijk vernieuwings
proces zal gaan bezondigen. Als van zelf komt hier 
de „Grafelijke-zaal-beweging" in de herinnering. Een 
ondeugend opmerker schreef toentertijd als zijn meening 
neer, dat die beweging minder in bezwaren tegen 
restauraties , dan wel in ontevredenheid , dat daarmede 
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telkens dezelfde persoon begunstigd werd, haar grond
slag had. Die opmerker blijkt nu een menschenkenner 
te zijn geweest. 

„ D e bouwkunst staat over het algemeen te Arnhem 
niet hoog aangeschreven", zoo zuchtte de vorige week 
een correspondent. Ieder, die de hoofdstad van Gel
derland bezocht heeft, zal die verzuchting kunnen 
begrijpen. Vooral aan interessante oude bouwwerken 
is groot gebrek. Doch daar wordt nu geleidelijk in 
voorzien. Eerst werd de St.-Eusebiuskcrk van binnen 
antiek en bezienswaardig gemaakt, en is men bezig, 
dit gebouw ook van buiten zijn oud aanzien te geven, 
en nu zal daar vlak achter een gevel verrijzen die 
aan oudheid niets te wenschen zal overlaten. Geen stad 
behoeft het meer zonder belangrijke oude gebouwen 
te stellen; bezit zij ze niet, zij laat ze maken. Voor 
de vereenigingen, die vreemdelingen naar haar zetel
plaatsen willen lokken , opent zich hier al een bijzonder 
ruim veld ter bearbeiding. 

In het laatst der vorige eeuw was Arnhem nog een 
der schilderachtigste steden van ons land. Maar sinds 
de revolutie is daar op werkelijk barbaarsche wijze 
huis gehouden. Wie weten wil, wat er verloren ging, 
beschouwe slechts de koperprenten uit den „Tegen
woordigen Staat" of -.'it andere werken van dien tijd. 
Het huis van Maarten van Kossem was toen wel 
niet geheel meer in zijn oorspronkelijken staat, doch 
het had een vrij wat beter aanzien dan tegenwoordig. 
In 1830 echter had de groote verandering plaats, die 
tien gevel haast onkenbaar maakte. De hoofdingang 
werd veranderd, de platte lijst verving de vroegere 
topgevels, cementvat en verfkwast kregen de eer 
lie hen toekwam. Slechts de karyatiden, de „duivels" 

onder den erker bleven gespaard; eenige maskers in 
de fries werden zóó overschilderd, dat ze haast niet 
meer te herkennen zijn. 

Het ontbreekt niet aan afbeeldingen van het „Dui
velshuis" in welstand, maar zij zijn, als steeds, niet 
bijzonder vertrouwbaar. 

De 17e- en iSe-eeuwsche teekenaars en graveurs 
namen het met de waarheid niet zoo nauw. Vooral 
met de details werd de hand gelicht, en daarom 
kunnen de oude afbeeldingen niet dan met de grootste 
omzichtigheid geraadpleegd worden. X u is het bij de 
hedendaagsche restaurateurs gewoonte geworden, om 
door hun fantasie aan te vullen, wat ontbreken mocht, 
doch dit is een zeker niet voor dc historische juistheid 
bevorderlijk gebruik. 

Wij hebben het ontwerp van den heer Muysken 
niet gezien, en kunnen dus niet nagaan in welke 
richting hij zich als „restaurateur" beweegt. Het zou 
zeker de meest bevredigende oplossing zijn, wan
neer men alle gedachten aan „restauratie" zou willen 
laten varen. De gevel kon dan worden afgebroken, 
de enkele details, nog uit de 16e eeuw afkomstig, 
zouden naar een museum kunnen worden vervoerd 
en overigens kon de heer Muysken, niet gebonden 
aan stijlvormen uit het verledene, zich als echt modern 
bouwmeester in zijn volle kracht toonen. 

Misschien komt deze wensch nog bijtijds, om een 
te kwader ure ondernomen restauratieplan te doen 
opgeven, en om een iye-eeuwsch architect de ge
legenheid te geven te laten zien wat hij vermag. 

D E A A N N E M E R S B O N D . 
Met den „Aannemersbond" komen wij niet verder. 

Uit het nummer van 8 Juni van het orgaan van dien 
Bond blijkt, dat de redactie zich óf Oost-Indisch doof 
houdt, óf schuilevinkje speelt. Zij heeft een slechte 
zaak te verdedigen en, blijkbaar geen succes ver

wachtend, slaat zij op de vlucht, de statuten van den 
Hond als laatste reduit gebruikend. Tegen zoo lafhartig 
een vijand zullen wij maar niet meer strijden: vluch
telingen zijn het kruit niet waard, dat men aan hen 
zou verspillen. 

Het doet ons echter genoegen dat ons artikel in 
architectonische kringen weerklank heeft gevonden. Het 
weekblad „Architectura" betuigt er zijn instemming 
mede en haalt er eenige zinsneden uit aan. Het middel, 
door dit blad tegen het al te overmoedig optreden 
van den aannemersstand aangeprezen, is algemeene 
uitvoering in eigen beheer, zoodat de aannemers ge
heel konden vervallen. 

Dit middel is zeker radicaal en vindt het algemeen 
toepassing, dan zullen de aannemers ongetwijfeld een 
toontje lager gaan zingen. 

Het aannemersvak, zooals wij dit kennen, is nog 
pas van betrekkelijk jongen datum. Zoolang de gilden 
er waren, kon een algemeen aannemer haast niet be
staan. De „entreptise génitale'' is bij ons in den 
Franschen tijd ingevoerd en sedert, als zooveel uit 
die periode. in zwang gebleven. I )e regeering van 
Willem 1 , die bijv. Kraijenhoff als genieofficier in 
dienst hield, was van dergelijke Fransche nieuwig
heden volstrekt niet afkeerig. 

Het leverde voor genie en waterstaat, de beide 
hoofdwerkgevers in den tijd vóór 1850, groot gemak 
op, slechts met één persoon als aannemer te doen te 
hebben. Doch daartegenover stonden ook nadeelen, 
die men door strenge besteksbepalingen poogde weg 
te nemen. 

Doch langzamerhand werden de onderaannemers en 
leveranciers de dupes van het systeem. Het weekblad 
„Architectura" brengt daarvan sprekende bewijzen. 
Beginnen nu de algemeene aannemers, door hun op
treden , een last in plaats van een gemak voor de 
directies te worden, dan laat het zich voorzien, dat 
die directies, zooals dit in Frankrijk en Duitschland 
reeds vaak geschiedt, zich onmiddellijk tot de onder
aannemers en leveranciers zullen wenden. Dit zou zeker 
passen in het systeem onzes tijds, dat er op aange
legd is om alle tus-chenpersonen te doen verdwijnen. 
De fabel van de kip met de gouden eieren mag in 
aanncmerskringen wel eens gelezen worden. 

De hedendaagsche aannemer, die dikwijls niet eens 
vakman is, die veelal geen werkplaats bezit, ja soms 
haast geen kapitaal, is zeker niet onmisbaar. Hij 
beseffe dit en poge, door verstandig te zijn, niet al 
te zeer zijn overbodigheid in het oog te doen vallen. 

D E B L I K S E M V E R V E R . 

(LlGIITXlNC 1'AIN'TKK.) 

Sedert meer dan tweeduizend jaren, en wie zal 
zeggen sedert hoelang nog te voren, geschiedde het 
aanbrengen van verf, of de bewerking, die wij ver
staan onder verven, door middel van kwasten en 
borstels met de hand van den werkman. 

Nog voor het aanbreken van de 20e eeuw schijnt 
zich ook in dit ambacht een methode te zullen baan-
breken, waarbij, ter wille der economie, de machine 
den handenarbeid vervangt. 

Sedert de tentoonstelling van Chicago zijn voor
namelijk uit de nieuwe wereld nu en dan berichten 
tot ons gekomen, vermeldende dat de Amerikanen 
de oude langwijlige manier van strijken en doppen 
met den kwast, en daarna nog eens overstrijken en 
afverven, hadden prijsgegeven en eenvoudig waren 
overgegaan tot het bespuiten of besproeien der te 
verven oppervlakten met de verf. 

Men heeft die berichten voor humbug gehouden en 
erom gelachen, men heeft voorgesteld de oude brand
spuiten , die op vele plaatsen ongebruikt staan, voor 
dit doel te bezigen, en nog zijn er menschen die zich 
niet kunnen voorstellen, hoe de Amerikanen dit werk 
eigenlijk leveren en dus die berichten nog niet ge
looven. Maar met dat al is het een voldongen feit, dat 
de verfmachine reeds in Engeland haar intrede heeft 
gedaan en, naar men mededeelt, met succes. 

De bekende fabrikanten A . E . Wells & Co. te 
Londen hebben namelijk in hun zoogenaamden „Light-
ning Painter" een machine geconstrueerd, die zeer 
goed moet voldoen en door de voornaamste spoorweg
maatschappijen en industrieele inrichtingen in Enge
land en elders met goed gevolg wordt gebruikt. 

De verf wordt daarmede gelijkmatig en voortdurend 
over de te verven oppervlakte uitgespreid door een 
buigzame slang met sproeistuk, en wel door de druk
king van samengeperste lucht, hetzij uit een voor
handen inrichting, hetzij uit een bij de machine be-
hoorende luchtperspomp of compressor. 

De fabrikanten hebben van de reeds opgedane 
ondervindingen partij getrokken, om de machine zoo 
eenvoudig en doelmatig mogelijk te maken. 

Waar groote oppervlakten geverfd moeten worden 
is de snelheid , waarmede dit geschiedt, vijf- tot zes
maal grooter dan bij de gewone wijze van verven met 
den kwast, en kunnen gemk'deld 2 vierkante meters 
met gewone verf gedekt worden in één minuut. Zoo 
werd een plaatijzeren brugligger van 21 M . lengte, die 
een oppervlakte van ruim 150 M - . aanbood, geverfd 
in twee uren met één sproeier; een stoomketel van 
<> M . lengte en 2.50 M . diameter, in minder dan een 
uur en een muurvlak van 27 M 1 . in een kwartier tijds, 
alles met slechts één sproeier. 

Bovendien biedt de machine nog andere voordeden 
aan, ook voor klein werk. De verf hecht zich name
lijk in sommige gevallen beter aan het werk dan bij 
het gebruik van den kwast, zoodat een enkele laag, 
met de machine verkregen, even goed is als twee 
lagen met den kwast opgestreken. Hoeken, waar men 
met den kwast moeilijk bij kan komen, zijn gewoon
lijk met den sproeier gemakkelijker te bereiken, en 
de streek van den kwast is natuurlijk bij werk, met 
de machine gemaakt, niet te zien; de oppervlakte 
wordt geheel glad. 

Met groote besparing van arbeid kunnen ook groote 
en kleine letters en alle andere figuren met behulp 
van mallen worden voortgebracht. De kosten voor 
kwasten en borstels, die bij ruwe oppervlakten als 
muren en dergelijke nogal belangrijk kunnen zijn, 
vervallen geheel, en daarbij verklaren degenen, die-
de machine gebruikt hebben, dat zij zelfs besparing 
op de hoeveelheid verf teweegbrengt. In alle opzichten 
hangt echter, zooals vanzelf spreekt, veel af van de 
meerdere of mindere geoefendheid van den werkman. 

De machine is samengesteld als volgt: een sterke 
ketel of cilinder, bestand tegen de benoodigde lucht-
drukking, is voorzien van een deksel met klem-
schroefsluiting, en daarin bevindt zich een afzonder
lijke pot, die de verf bevat. Deze pot kan er ge
makkelijk en snel worden uitgenomen, om opnieuw 
gevuld of verwisseld te worden. De lucht, die door 
een compressor of perspomp, gedreven door stoom
kracht of door een electrischen motor , wordt geleverd 
b.v. onder een druk van 1.75 K G . per c M - . voor 
snel werk, wordt eerst in den gesloten ketel toe
gelaten , waar zij opgesloten is en hare drukking uit
oefent op de oppervlakte van de verf, die dienten
gevolge door de slang naar den sproeier wordt geperst. 

Een tweede slang voert direct uit het luchtreservoir 
alleen lucht naar den sproeier waar zij in aanraking 
komt met de daarheen geperste verf en deze in een 
fijne sproeiing tegen de te verven oppervlakte blaast. 

De fijnheid van de sproeiing en de snelheid van 
uittreding van de verf kunnen aan den sproeier met 
de hand geregeld worden. Wanneer de verf tot eenige 
hoogte, boven de plaats waar de ketel staat, moet 
worden opgevoerd, dient de luchtdrukking uit den 
aard der zaak verhoogd te worden; de ketel is echter 
van een handvat voorzien en kan door den werkman 
op steigers en stellingen medegevoerd worden. 

De genoemde fabrikanten vervaardigen ook speciaal 
voor de bediening van de verfmachine ingerichte enkel
of dubbelwerkende perspompen, en leverden onder 
andere aan het gouvernement van Nieuw Zuid-Wales 
vijf zulke pompen, gecombineerd met stoommachines 
in locomobile-vorm. Voor scheepswerven , gasfabrieken, 
bij bruggenbouw en voor alle buitenwerk, waarbij 
groote oppervlakten moeten worden behandeld, is deze 
vorm zeer geschikt en het hindert in het minst niet 
of de perspomp op 50 a 60 M . afstand van het werk 
staat. De hier bedoelde werktuigen kunnen twee verf-
machines met sproeiers van groote afmeting tegelijk 
van de noodige samengeperste lucht voorzien. Een 
grootere machine is thans onder handen en bestemd om 
vier verfmachines te bedienen, welke het werk van 
achttien tot twintig werklieden zullen verrichten. 

Voor klein werk binnen gebouwen is ook een ge
makkelijk vervoerbare handperspomp geconstrueerd; 
de verfpot is hier met het sproeistuk verbonden en 
van die afmeting, dat hij door den werkman in de-
hand gehouden kan worden. 

Evengoed als voor gewone olieverf kan men de 
machine gebruiken voor lijmverf of saus van welken 
aard ook, mits in vloeibaarheid en consistentie ongeveer 
met olieverf overeenkomende. 

De fabrikanten hebben ook een sproeier voor ver
schillende kleuren uitgedacht. Met dit apparaat kunnen 
een, twee of drie kleuren tegelijk, hetzij van elkander 
afgescheiden, hetzij naar willekeur met elkander ver
mengd , worden opgebracht en zelfs artistieke effecten 
worden verkregen, waarvan reeds gebleken moet zijn 
dat o. a. decoratieschilders met vrucht partij kunnen 
trekken. 

Hoe dit zij, of de verfmachine zich op het gebied 
der schilderkunst een plaats zal weten te veroveren 
doet weinig ter zake. 

In het verversambacht zal zij dit hoogstwaarschijnlijk 
wel, trots allen tegenstand, die van den werkman, 
als vijand der machine in 't algemeen, zeer zeker te 
wachten is. 

De boven medegedeelde feiten, aan een Engelsch 
blad ontleend, verdienen echter in hooge mate de 
aandacht van bouwkundigen en constructeurs, ook al 
zijn de opgedane ervaringen met de nieuwe methode 
nog zeer jong en al is het nog niet te zeggen of hier 
werkelijk een stap voorwaarts is gedaan. 

Blijkt dit wel het geval te zijn, dan is het zeker 
een grooten stap in eens. 

KONINKLIJK INSTITl I T V A N IXl iENILTHS. 
liet Instituut hield zijn jaarvergadering o|i Dinsdag X Juni in 

het lokaal „Diligentia" to 's-tiravenkuge. 
Hoezeer deze vergadering, die door ruim tachtig leden word 

bijgewoond, niet zulk een hingen duur had uls gewoonlijk, zoo 
was zij toeh in meer dan één opzicht belangrijk. 

Bjj de opening vnn de bijeenkomst herdacht de presidcut W. 
I'. Leemans het sedert do vorige vergadering overleden lid L . A . 
Kcuvens. 

Als nnur gewoonto werd in deze vergadering het algemeen 
verslag van do lotgevallen en werkzaamheden van het Instituut, 
gedurende het Instituutsjaar 18!lt;—1897 , met de daarin opgenomen 
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rekening en verantwoording van den penningmcestor, uau de 
orde gesteld en goedgekeurd. Zoo ook de notulen der Instituuts-
vergadering van 13 April j l . A l die «tukken waren voorat'gedrukt 
aau de leden verzonden. 

Te dezer gelegenheid moest ook worden overgegaan tot de 
jnarlyksche gedeeltelijke vernieuwing vun den Kaad vun Bestuur. 
Vier leden moesten tot raadsleden worden benoemd ter vervan
ging van de periodiek als zoodanig aftredende leden J . Schroeder 
van der Kolk, C. Lely en M. van Panthaleou baron van Kek, 
die als tuHschentyds benoemd berkiesbaar was, eu een ter ver
vanging van het raadslid .1 D. Donker Duvvis, die onlangs voor 
die betrekking had bedankt. Do leden benoemden met groote 
meerderheid van stemmen de hoeren van Pnuthaleon van Eek, II. 
M. Gratainu en II. Wortman en voor de tusschentjjds ontHtane 
vacature het lid .1. F. W. Conrad. Laatstgemelde en het lid 
Gratnma, ter vergadering tegenwoordig, verklaarden de benoe
ming aan to nemen. Aan de beide overigen zal schriftelijk van 
de op hen gevallen keuze kennis worden gegeven. 

Ouder de ingekomen stukken behoorde eene circulaire van do 
Centrale Commissie voor Nederland betreffende de Parysche 
wereldtentoonstelling, bevattende de opgave van de samenstelling 
der gemelde commissie en vuu al de byzoudere commission, het 
algemeen reglement en de klassitieutie in 18 groepen en waarin 
tot medewerking wordt uitgeuoodigd. Op de vraag van het lid 
A. Iluët of het in dc bedoeling lag dat vanwege het Instituut 
bijdragen zouden worden ingezonden, antwoordde de president dat 
die zaak nog geen onderwi-rp van behandeling by den raad van 
bestuur had uitgemaakt. 

Voorlezing werd gedaan van een door bet lid W. «I. van Geer, 
als vertegenwoordiger van het instituut in het hoofdcomité van 
de Vereeniging: „Veredeling van het ambacht door proeven van 
bekwaamheid" uitgebracht verslag wegens do verrichtingen van 
dat comité. 

Behalve door eenige nadere mededeelingen van het lid O. B. 
II. I*1. Alpberts, omtrent bet door hem voorgestaan denkbeeld vuu 
een reorganisatie van het instituut door een fusie vun technische 
vereenigingen, die voor kennisgeving werden aangenomen, werd 
de vergudering bezig gehouden door tweo voordrachten. 

In de eerste plaats trad als spreker op do heer 11. Baucke, lid 
der firma Koning en Bienfait te Amsterdam, die, voldoende aan 
een door den raad van bestuur tot hem gerichte uitnoodiging 
eenige zeer belangrijke, helder uiteengezette, door teekeningen 
op grooto schaal toegelichte mededeelingen ten boste gaf over 
mikroskopisch onderzoek van eenige metaal-legceringeu, doorhem 
met den Delftseheu hoogleeraar, Dr. H. Behreno ingesteld. De 
'inhoud van deze zeer <:nakrijke rede laat zich in het kort samen
vatten als volgt Na over de samenstelling der metalen uit twee, 
drie of meer elementen eu hun onderlinge verhoudingen eu wer
kingen te hebben gehandeld, sprak hy over deu graad vau smelt
baarheid, de hardheid, die geen gelijkvormigheid of homogeniteit 
medebrengt, over de proeluaald^-u van verschillende soort tot de 
gewone naainaaid toe, en deelde mede hoe hut met de hulpmiddelen 
voor mikroskopisch onderzoek ge»teld is; voons behuudelde hij 
de samenstellende deelen van de mengsels eu de luechuniscln.* 
verwyderiug vun de sehadclyke deelen en wees de chemische for
mules aan, die bij dit onderzoek te pas komen. Eindelijk behan
delde hij de vraag of do mikroskopische structuur verband iioudt 
met de geaardheid van het metaal en deed opmerken, dut de ver
hitting even boven bet smeltpunt moet guan en geen oververhitting 
mug plaats hebben 

Door de ledeu * C. P. vau Mussehenhoek, B. M. Gratama, 
jbr. F. L. Ortt. J . C. vau Heigersberg Versluys, J . C. Dyxhooru 
eu A. Iluët werden eenige opmerkingen en vragen tot den spreker 
gericht, die door IIPIU werden beantwoord. 

Do andere voordracht werd gehouden door het lid 1. A. Lindo, 
die. insgelijks dunrtoe door deu Kaad van Bestuur uitgeuoodigd, 
uitvoerige mededeelingen, door talrijke teekeningen toegelicht, ten 
beste gaf over den onjangs voltooiden strandmuur te M'heveuingeu, 
waaraan na afloop der vergadering door de leden een bezoek zou 
worden gebracht. Hij beschreef dat werk in alle byzouderheden 
en maakte, wat deu aanleg betreft, eene vergelijking met der
gelijke werken, te Norderney en op Bnrkum tot stand gebracht, 
welke voorbeelden, om verschillende redenen, niet bjj de uitvoe
ring zyn gekozen. De muur bestaat uit beton met eene busalt-
beklceding, terwyl verder bij dit werk in plaats van hardsteen 
graniet is gebruikt, ann hetwelk, hoezeer duurder wat de eerute 
kosten betreft. echter wegens zyne grootere duurzaamheid en 
keurige afwerking de voorkeur werd geschonken. By den uunlug 
«TM de medewerking van het Hoogheemraadschap van DelHuml 
ondervonden. De kosten, waarop dit work is te staan gekomen, 
bedragen, wat het werk op zich zelf aangaat en derhalve buiten 
de bydrafje van DelHand als anderszins, de sum van föóO.UUU. 
Aan de aannemers werd voor den spoed en de wijze van uitvoe
ring door don spreker hul 1e gebracht. 

Lenige nieuwe leden werden wederom aangenomen. 

EKX R E CL A M K WAO E X. 
Een gunstige uitzondering in do beschildering van reclame

wagens, maakt de wagen van de „Del ft se hc X y v e r h e i d " 
eeu wugen, die bestemd is geheel Nederland door te reizen, om 
de producten der fabrieken alom bekend te maken. 

Deze wagen, gebouwd in blank iepen- en cederhout, is dermate 

in vlakke tinten beschilderd, dat zooveel mogelyk het nntuurlyke, 
hout is zichtbaar gelaten; de friezen dragen do namen der ver
schillende fabrieken; terwyl dc letters in natuurlijk hout uitkomen 
op blauwe cn roodc fonds, zyn de hoofdpnneelen van de zijvlakken 
in groengrijzon tint gescblderd, met het silhouet van Delft en de 
fabrieken, zy komen door een schitterend contour af vnn den ceder
houten fond, terwijl con stralende zon achter de fabrieken opko
mende, een aantrekkelijk effect teweegbrengt. Opdc andere paneelen 
bevinden zich do al beeldingen van verschillende fnbrieksprodukten 
eveneens in vlakke gecontoureerdo kleuren geschilderd, en aan de 
achterzijde het wapen van Delft en het symbool der Nyverheïd. 

Niettegenstaande do schitterende kleuren is het der bekende 
firma O. II Bauer en Zoon te 's-Grnvcnhnge, wie dit werk was 
toevertrouwd, gelukt een volkomen harmonie te bewaren en den 
wagen zelfs een deftig aanzien te geven. 

Wanneer men dusdang werk vergelijkt met de ingekomen 
antwoorden op prijsvragen van reclame biljetten, dan blijkt op
nieuw, dat al mogen prysvragen tot aanmoediging voor jongere 
arti&tcn aanbevelenswaardig zyn, zy voor de praktijk zelden goede 
resultaten zullen opleveren. Bekwame mannen, gevestigde en be
kende firma's leenen zich hoogst zelden tot het beantwoorden van 
prijsvragen; daarom roepen wij de fabrikanten toe, in tegenstel
ling inct den uitroep in het Hotr kundig Weekblad van 5 dezer: 
schryft -een prysvragen uit, maar wendt u tot een bekwaam man. 
draag hem uw belangen op en gy zult zeker beter en stellig ook 
linaneiecl veel voordeoliger gediend worden dnu door het uit
schrijven eener prysvraag. 

V. 

P R I J S V R A G E N 
S L O T D E C O R A T I E VAN E E N («KOOT VUURWERK.. 

De Kon. Xod. Prrothochnische fabriek „Firma Kuijsch" te 
I treclit looft f200 uit voor de b'sto slotdecoratie van een groot 
vuurwerk, to ontsteken b(j gelogenheid der kroning van II. M. 

Ue decoratie moet zyn sierlijk, eenvoudig genoeg voor bewer
king in hout en toepasselijk. Do Jury bestaat uit de directeuren 
van pubdeke werken te Rotterdam en Utrecht en den directeur 
der genoemde fabriek, die inlichtingen verstrekt. De ontwerpen 
worden vóór 1 liet. ingewacht 

VEREENIGING VOOR BOUWKUNST EN A A N V E R W A N T E 
V A K K E N T E A L K M A A R . 

tip de prijsvraag voor een haltegehouw van eeu stoomtram. 
uitgeschreven door bovengenoemde Vereeniging en waarvan het 
programma werd opgenomen in het nommer van 27 Februari, 
bladz. 70, zjjn zeveu antwoorden ingekomen onder de motto's: 
S/ofpen, Cirkel in zeshoek (Kg.l, West-irieslaml, Johanna, Alüla, 
Oefening kweekt kennis en loontit 

Op de prijsvraag voor een diploma kwamen drie antwoorden iu 
onder de motto's: Tweo concentr. cirkels (tig), .)/. E. M. cn 
Holland. 

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 Nederl. Vereeniging van werktuig- cn scheeps
bouwkundigen zal haar 31e vergadering houden op Zaterdag 12 
Juui, des vooriniddags to II uren, iu de Cecilia zaal vau liet 
(iebouw voor kunsten en wetenschappen. 

Punten van behandeling: 
lo. Discussie over de voordracht van den heer A. C. J . Vrocdcn-

berg: Over bestekken en aanbestedingen van landmarhines; 
2o. Voortzetting van do discussie over de voordracht van den 

heer \V. II. M. de Helder: Over de pantserschepen Kortenacr. 
Evertsen en Piet Hein eu de kruisers Holland, friesland en /celand. 

3o. Korte toelichting van den heer I.. C. .Innse, betredende de 
door deu heer Van Ollefen gehouden medcdeeliog omtrent de 
waterpijpkotels van het stoomschip Norman lsles; 

4o. Verkiezing van een president; 
5o. Mededeeling over het mechanisme van de holstpomp, door 

den heer V. J . Vaes; 
ü'o. Stemming ovor het voorstel der commissie tot regeling van 

een gemengd lidmaatschap met de Nederlandsche Vereeniging 
voor eleetroteehniek. 

AMSTERDAM. De dorde algemeeno vergadering van de Vereeniging 
tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden in Neder
land zal plaats hebben op Zaterdag 11) Juni, des morgens tc 10 
uur, in de groote zaal van Café Flora, le Weteringplantsoen no. 
2 alhier 

De agenda bevat o. a. de volgende punten: 
n. Inleiding van den heer 11. J . Bouwmeester, to 's-IIertogen-

hosch Uiteenzetting van het verschil tusschen het gewone- en 
vakteekcnonderwjjs. 

h. Inleiding van den heer G P. J . Kalemiuk, te Alkmaar. In 
hoeverre /.i,in de teekenaeten als een waurburg te beschouwen voor 
het goven van vnkteekenonderwjja t 

c. Inleiding van den heer II. I'. Priester, te Leeuwarden. Is 
do oprichting van een blad voor vakopleiding door onzo Vereeniging 
noodig, cn zoo ja , is ze mogelijk'r 

d Inleiding van don heer O. Zclvelder, te Utrecht. Welke mid
delen moeten worden aangewend, om aan hen, die de anihachts-
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scholen niet kunnen bezoeken, ecu practische en theoretische 
opleiding in hun vak te verzekeren? 

e. Gelegenheid tot het doen van vragen of het geven van toe
lichtingen, de tentoonstellingen van deu dag betredende. 

f. Inleiding van den heer II. J . do Groot, te Alkmaar. Kunnen 
al de avondteekenscholcn, die door het Ryk worden gesubsidieerd, 
en onder de afdeeling „kunsten en wotenschappon" zijn ingedeeld, 
beschouwd worden als tc zyn inrichtingen voor aanstaande ambachts
lieden? Zoo ja, wat kan dan de reden zyn, dat die scholen niet, 
evenals de ambachtsscholen, onder dc afdeeling „onderwijs" zyn 
opgenomen ? 

Op den dag der vergadering zullen de volgende tentoonstellingen 
vnor do leden en donateurs worden gehouden: 

le. Van teekeningen, vervaardigd door leerlingen van een vak
school te Maagdenburg, in het vergaderlokaal. 

2e. Vun teekeningen, vervaardigd door leerlingen der industrie
school van de Maatschappij voor den Werkenden Stand, in 
het gebouw van de Mautscbappy tot bovorderng der Bouw
kunst, Mnrnixstraat 402 

3e. Van teekeningen en werkstukken, vervaardigd door leer
lingen der le ambachtsschool vuu de Maatschappy voorden 
Werkenden Stand, Weteringschans. 

4e. Van teekeningen en workstukken, vervaardigd door leer
lingen der 2c ambachtsschool van de Maatschappij voorden 
"Werkenden Stand, Westerstraat. 

Men kan zich vóór de vergadering van \U Juni e. k. nog op
geven als lid of donateur bij den penningmeester (i. A. Scholten, 
te Tiel, of bij den secretaris C. Zunder, te Arnhem. Hctlidmaat-
schnp bedraagt /' 1 en dat van donateur f 2,50. 

— Ook de heer A. Salm O B l . , voorzitter van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, ts benoemd tot eerelid van het 
internationaal congres van architecten, dezen zomer te Brussel 
te houden. 

— Naar aanleiding van de voortdurende verzakkingen der noor
delijke hoofden van de wcstclyke viaduct of het zoogenaamde 
Stations-eiland te Amsterdam, worden nabjj de spoorwegbrug, op 
laBt van den Minister van Waterstaat, vanwege de Hollandsche 
Spoorweg-maatschappy die de viaducten onderhoudt, grondboringen 
gedaan, welk onderzoek tot heden toe niets byzonders aan 't licht 
heeft gebracht. 

BREDA. Door den Gemeenteraad is de gasprijs van II op 5 ct. 
per M J . gebracht. 

— Wij vestigen de aandacht op dc advertentie in dit nummer, 
met het opschrift: Brand Lithografische Metaalwarenfabriek, firma 
Rottenberg \ Van Zanten, Dordrecht, met de daarbij opgenomen 
attesten van de brandweer en van de eigenaars der fabriek om
trent de gebleken deugdelijkheid der brandkast, door den heer 
J. Lips B l . , te Dordrecht, geleverd. 

P E R S O N A L I A. 
— Bij den Waterstaat iu Ned.-Indië is: 
v e r l o f v e r l e e n d voor een jaar aan den hoofdingenieur le 

k l . J E. de Meyier en den architect 2e kl. A. Legerstee. 
o n t s l a g e n op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de opzichter 

le kl C Klenbans; 
ve r l eend wegeus langdurigen dienst, een jaar verlof aan den 

opzichter le kl. J . II. Davidsz; 
ove rgep l aa t s t naar do residentie PekalonL'an, de opzichter 

3e kl. W. l i . de -long; naar de residentie Amboina de opzichter 
3e kl. G. A. Kol in us; 

t oegevoegd aan den chef der 2c waterstantsufdeeüog voor 
de irrigatieopnemingen iu Noord-Tegal, de opzichter 3e kl . Ch. 
Butin Bik; 

benoemd tot opzichter le k l . , de opzichter 2e kl C. 11. K. 
vau Leeuwen; tot opzichter 2e k l . de opzichter 3e kl C. Schermers 
en A. du Bois, met bepaling dat laatstgenoemde bij zijn corps a 
la suite gevoerd blijft. 

— By den aanleg van Staatsspoorwegen op Java is: 
b e n o e m d tot bouwkundig ambtenaar 2e kl. en geplaatst bij 

de lyn Batavia Tangerang - Bantam, de ambt. op non-act, W. F. 
van der Kemp, laatst die betrekking bekleed hebbende. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: J . A. Lugien te Hellevoet-
sluis bij het vernieuwen van den kaaimuur op Eoyenoord; K. S. 
llaykcns Cz. bij bnggerwerk in de haven van Dolfzyl; C. A.BIaeser 
by do herstellingen aan de leidammon van dc schutsluis to St. 
Andries; A. J . Vos by den oostelijken uithouw ann den zuidelijken 
oever van het Holt. Diep; W. ,1 Kngut by bnggerwerk in de 
Boven-Merwo'.le en M. J . van lleumen by Imggerwerk tot ver
ruiming van het vaarwater aan de Dordtsche K i l . 

— Bij den Rijkswaterstaat is: 
benoemd tot opzichter der 4c kl. A. T van Veen; 
bevorderd tot opzichter der 2c kt- A. N . Wind, thans .'le kl., 

en tot opzichter der 3e kl . M II. A Straater, thans 4e kl . 
— Voor het examen 11 (eerste gedeelte) aau dc Polytechnische 

school te Delft zyn geslaagd: 
Civiel eu bouwkundig ingenieur: J . Th. Berkemeier, A . J . A. 

Braak, C 11 van den Broek, W. E. Buysman, H. Cramer, L . 
Doedes, 11 W. Dohna, O. J . Hearing, D. A. van Heyst, F. 

's Jacob Jr., C. W. Koch, Ü . P. E. Kriens, J. L. G. Krugers, 
V. J . P. do Bloco van Kufïelcr, G. J . Lnogbout, W. J . M. Nivel, 
A. A . Oosting. W. A. Piets, K. Robbers, H. J . Uosen, 8. J . 
Rutgers, J . C. Scharp, J . C. II. Schultz, J . H . Stravera, L . W. 
C. C. P. J . Vel II , J . J . Vermeulen, B. H. van der Willigen. 

Scheepsbouwkundig ingenieur: P. C. Boogaerdt, Th. X . Holle* 
mans, B. W. van Vliet. 

Mynen-ingenieur: A . C. van Braam Houckgeest, C. G. van 
Dusscldorp, H. Witkamp. 

Werktuigkundig ingenieur: J. W Albarda, C. B. Barto, II B. 
Beaufort, J. F. P. Blankert, J . P. Boezaardt, J . E. de Crane, 
.1. H . de Granada, H. do Groot, J . J. A. de Groot, F. C. A . 
Grote, C. T J . Hugedoorn, J . M. P. Hartog, G. van Hille, G. 
do Jongh, W. do Jong, A . J . Juchter, J A. J. M. P. Kersso-
makers, \V. C. Kühler, P. van der Meer, W. G. van der Meer, 
S. F, Monhemius, 0. J . Ninck Blok, W. F. Pot, A . A. Reidt, 
A . C. van Rossom Nzn., P. 1'ersant Suoep, H. van den Steen
hoven, H. Stokvis, H P. G den Tex, W. Meijer Timmerman 
Thyssen, E II. M. l'ljée, L . Valk, Ü. Vermeulen, C H . d e Vos, 
G. J . de Vos van Ncdervecn Cappel, P. de Vries, J . Jannette 
Walen, 

— De civiel-ingcnieur i l . van 't Hoogerhuis Jr. is benoemd tot 
ingenieur vun de „Batavia electrische tranimaatschappy". 

— Met ingang van 1 dezer is de heer IL IJ. Gatsonides, adjunct
ingenieur Ie kl. bij de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, benoemd tot chef der derde afdeeling van den dienst 
van tractie cn materieel dier Maatschappij aan het centraulbureau; 
de heer M IL 0. Kramers is met ingang van 1 dezer benoemd 
tot ingenieur der tractie te Tilburg. 

— Den 4den dezer maand ïs te 's-Gravenhage in den ouderdom 
van bijna 1*4 jaren overleden de heer A. A . G. van Iterson, ond-
tecbuiseh directeur vau de Stearine-kaarsenfabriek te Gouda. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— R . - K . o p z i c h t e r - t o e k e n aar . Adres lett. A. V., 

Bureau dezes. (Zie Advert, in dit no.) 
— B e k w a a m bouwk. o p z i c h t c r • t e e k e n a a r. Adres 

[6tt. B. H , Tegel's boekhandel, Sarphatipark 95, Amsterdam. 
— D i r e c t e u r der g e m e e n t e g a s f a b r i e k tc Har

lingen. Salaris f 1500, vry wonen, gas en vuur enz. Adres vóór 
15 Juni aan Burg. en Wcth. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Adres, met 
kopieën vau getuigschriften lett. B, aau den boekh. 11. L . Smit, 
Hengelo ^0) 

— D a g e 1 y k s c b o p z i c h t e r , by den bouw eener woning. 
Adres met opgaaf van verl salaris aan Burg. eu Weth. van Oud
dorp (Z.-H.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Salaris naar bekwaamheid. 
Adres lett H . H-, boekh. M . G. Vattier Kraanc, Tilburg. (Z?e 
advert, in vorig no ) 

— O p z i c h t e r voor uitvoering van een werk, bekwaam in 
het maken van details. Adres lett. 0. W., bureau dezes. (Zie 
advert, in vorig no.). 

— I) u g e 1 ij k s c li o p z i c h t e r bjj bruggenwerken, voor 3 
maanden. Salaris f 05 per maand. Adres lett. P 38, boekh. J . 
Muusses, Purmcrend, met opgaat vuu ouderdom cn referentii'-u. 

— Bjj den waterstaut en de bur^elijke openbare werken in 
Ned-Indië kunnen worden geplaatst eenige aspirant ingenieurs. 
Zy, die voor plaatsing in aanmerking wenschen tc komen, moeten 
zich vóór 1 Augustus, by gezegeld adres, wenden tot het depar
tement van Koloniën. De „St.-Lt " No. 131 bevat bijzonderheden. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerdtn 

twee/naai per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De aaministtatie belast zich mei de toezending der eventueel inkomenae 
brieven?) 

— Een jougmensch met diploma ambachtsschool en burger
avondschool en bovendien nog eeu jaar grondig teekcuonderricht 
genoten hebbende, zoekt plaatsing uls teekenaar. Adres onder 
uo.33 Bureau dezes. 

l.NKUHMATIKIII"II KAU TliCIINISKHK V A K V H I I F K M U I M S , A .MSTKKDAM. 

Opzichter-Teekenaar: leeltyd 21 j . , verl. Sal. f 65 per md. 
n 25 „ „ B „ 8 5 k 90 „ „ 

* » » *-3 „ „ „ „ üü „ „ 
n BO „ „ „ „ 60 a 80 „ „ 

„ r. n 29 „ „ , . 60 4 80 , „ 
n 23 „ „ „ „ 00 a !>0 „ _ 

„ ot l itvoerder „ 43 „ ,, „ ,, HO ii 70 „ „ 
„ of Toekenaar „ 28 „ „ „ „ 80 a 90 „ „ 
H M n ii 82 „ „ „ „ ï»0 „ „ 

Bouwk. Teekenanr „ 22 „ „ ,. „ 50 ,, ., 
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Een K . - K . 

G E V R A A G D . Brieven 
bureau van blad 

letter A. V., 

Elf r ing & Z o » . 
D E K HAAG, 

Fabrikanten van Cemen tut een en Riet. 
•Unhen. SPECIALITEIT in bardgebak, 
km Te«e l - , ENGELSCHE, FRANSCHI 
DUITSCHE en HOLLANDSCHE Vloer- •• 
'nndtecel*, TOOT Serrea, Vestibules Me 
~ i tegen eenenrreerende prijzen. 

AAHBESTEDIHG 
Door het B - K . K E B K B E S T U U B 

te VLAARDIKGEN, zal op D o n 
d e r d a g den « 4 J u n i 1*97, des 
'•nam. ten ti ure publiek worden aan
besteed : 

H e t a f b r e k e n der bestaande 
gebouwen a a n de II«IIaan 
a l d a a r , en het d a a r n a 
weder opbouwen v a n een 
K . l i . L i e f d e g e s t i c h t 
niet S c h o l e n . 

BESTEK en T E E K E N I N G E N zijn I 
van af den 14n Juni 1897 op franco 
aanvrage tegen betaling van f 3.301 
verkrijgbaar bij den Bouwkundige EL I 
M. J . V A N EIJSDEN, Emmrutraat te I 
Vlaardingen, bij wien tevens inlichtir-
gen zijn te bekomen op de werkdagen 
der week welke de aanbesteding vooraf-. 
gaan van vin. 12—n in. 2 uur. 

Aanwijzing in loco op den 21 Juni 
180Ï des voorm 11 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten 
uiterlijk 2 uur foor het uur der aan
besteding franco worden ingeleverd in 
het Locaal vau den tt.-K. Volksbond 
aldaar. 

AAHBESTEDIHG. 
Namens zijnen principaal ia de onder-

geteekende voornemens a a n te be
steden : 

het Bouwen van het Pand, 
GENAAMD: 

„HET WITTE HUIS'. 
grenzende aan de Wijnhaven, Gelder-
echekade en Wijnstraat te Rotterdam, 
bestaande uit W i n k e l s en K a n t o o r 
l o k a l e n , en zulks op llimiteliia 
21 Jtttti n. » . . in de Bovenzaal van 
het Poolsch Koffiehuis, des namiddags 
ten 2 uren. alwaar Bellek en Teekenin
gen ter inzage /uilen liegen. 

Van af' Maandag 14 Juni a. s. zullen 
deze verkrijgbaar zijn ten Kantore van 
den ondergeteekende tegen betaling 
van ; :i per stel, terwijl inlichtingen 
desbetreffende verstrekt zullen worden 
des ochtends van 9—12 uur, ten Kan
tore van 

W. MOLENBKOEK. Architect, 
Wijnstraat 76. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantoor: 130 lie Rn) terkade, HIHTKRIIAJI. l-'iliaaal: 3 6 Rokin. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compteete Badinrichtingen. — Prhaat-Inrichtineen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen. IJtcren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafols, Urinoirs eoz. — V K B W A B !N I Titi en V K X T I I. A T I E. 

Belast zich met de plaatsing on inrichtingingehoel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedcrverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van K. W A Y O O O D & Co. Md. Londen. L I P T E N . 

AAHBESTEDIHG. 
Op nottttet-aaa etenZt Jutti 

É8B9 's namiddags 12';.. uur, zal in 
het Hotel DE G K A A I T te Enschede 
publiek worden aanbesteed: 

H e t bouwen v a n eene K A -
T O E N S P I N X E R I J , W E 
V E R I J met voorgebouw, 
JIAI H I X K K V J I F . I t , K E -
T E L H I I l S e n K A N T O O R , 
benevens het g r a v e n v a n 
een I t K N K K V O I K met 
W a t e r l e i d i n g e n voor de 
F i r m a 6. .1. V A X I I F K K 
SL Z o n e n . 

BESTEK en TEEKENINGEN zijn 
van af 12 Jut i verkrijgbaar I'I Ü . 5 0 
per stel ten Kantore der firma V A N 
HEEK & Co. 

AANWIJZING op het terrein heeft 
plaats op Maandag 21 Juni 's voor-
middags te lO'/i uur 

De Architect. 
SIDNEY BTOTT. 

Assnraotie Maatschappij 

tegen Brani ehade 

De llUUUlUJillll/lJil van 1845. 
' i-GBAVENHAGE, HerH$ilein. 

hoek Prinsestraat — ZUTP1IEN 
AMSTERDAM. Sophiaplein - KOT-
TEBDAM. Zuidblaak 5s — BREDA. 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A G E F l t F l I I F X . 

DE L I N T & C o , 
Rotterdam. 

NIEUWE HAVEN 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O K R - en 
W A H D T E G E L 8 . 

1IIVTOV IIOI.I.IVM .V « o. 
VILI.KHOY A KOCH. l l e p ó t M 

H. L. ZALME & ZONEN, 's-Gravenhage. 
Stoomglasslijperij, Glasverzilvering, Glasetserij-

N p e c i R l i t e i t l i i \ a a n i p l a t e u v a n WIT en Z W A K T 1IARMKR(.LA«» FUue 
bew erkinif. 

SI>OI iMt.i 1.1. i:m\<. 
BECKER & BUDD1NGH. 

. A . I * I i l l C I l l . 
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 X S T R l J I F X T E X , 
voor INGENIEURS, ABCEITECTBM, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, ent 

t i ï e ë m a i l ieerde 

JPeil s c h a l e n . 
WEEQWERKTUIGEN. 

GEBR. H E S S E , Damrak 6 8 , 
AMSTERDAM. 

Leveren compleete < I .OSI .I I M I K H T I \ « . I : \ . 
„ „ « A I M M I I I I I H M . 1 >. 

W A S C H B A K K E N , GASORNA.MENÏEX enz. Tegen concurreerende prijzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Xedorland. 'reokeniugen en prijscouranten o • 

aanvrage. Wedcrverkoopers ontvangen het gewone rabat. 

Ter drukkerjj der Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

zy-v J A A R G A N G X". 25. Z A T E R D A G , 19 Juni 1897. 

REOAI.TEI'II : 1'. \V. VAN GKXI)T J< Adres voor Ralactie cn Adminkt 
Abonnementsprijs per jaar voor liet binnenland ƒ 5.—, waarover 

op I April en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling / b.50 en voor de overige landen der Post
unie, niet inbegrip van Nederlandsch-Indië' en Transvaal, bij vooruit-
betalibig ƒ 7.50. 

atie: Bureau van he Opmerker, Van By landtst raat 116, 's-Gmenhagi. 
Advertentie!) van 1 tot 6 regels ƒ1,30, liet bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.20. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat /"0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

BIJ D E l ' l . A T K N . 
Dc op de platen voorgestelde gebouwen, bestaande 

uit 8 benedenwoningen, 10 bovenwoningen en I winkel
huis, zijn gebouwd aan de Kerkstraat hoek l'rederik-
straat te 's-Gravenhage. 

Op de plattegronden zijn, behalve het winkelhuis 
met de daarboven gelegen woningen, slechts twee 
beneden- en twee bovenwoningen aangegeven; de 
overige woningen hebben dezelfde indeeling. 

Met werk werd bij publieke aanbesteding op 10 
Juli 1896 aangenomen door den heer J. van den 
Elshout Gz. te Scheveningen , voor de som van / 85,980, 
die het op den bij het bestek bepaalden tijd van 15 
April 1S97 geheel gereed opleverde. 

De teekening werd in perspectief gebracht door 
den heer X . D. Koene, onder wiens hoofdtoezicht de 
bouw werd uitgevoerd. 

's-Gtavenkage, Juni 1897. 

II. W E S S T R A J R . , 
Architect. 

E I G E N B E H E E R . 
Wanneer Vondel, toen hij het grafschrift van den 

beroemden Jacob van Campen moest maken, dus begon: 
„d'Acrtsbouhccr nvt den Stam 
Van Campen inst Idee onder" 

dan heeft hij daarmede zeker zijn bedoeling gehad. 
De oppervlakkige lezer moge misschien meenen, 

dat de Agrippijnsche Zwaan hier alleen aan tie eischen, 
door de maat van zijn vers gesteld, heeft gedacht, 
wie even nadenkt ziet aanstonds in, waarom hier het 
woord keet voor het meer gebruikelijke meester in 
de plaats is gekomen. Van Campen toch was niet 
alleen een heer in de i/e-eeuwsche beteekenis van 
het woord, maar Vondel begreep ook, dat hij een 

liefhebber van de bouwkunst den titel van meester, 
die in den gildetijd alleen door vaklieden gevoerd 
werd, kwalijk geven kon. Daarom vertaalde hij arcMr 
teetits met bouwheer. 

In de oudheid en in de middeleeuwen was een bouw
meester niet slechts de man, die het ontwerp maakte , 
maar ook degeen, onder wiens onmiddellijk toezicht 
de bouwstoffen werden aangeschaft en de uitvoering 
geschiedde. Hij was toen de opperste der werklieden. 
Mag men nu misschien vinden, dat een dergelijke 
plaats weinig in overeenstemming is met de waardig
heid, die men meent dat een bouwmeester toekomt, 
in vroegere jaren werd antlers geoordeeld. 

Van verscheidene bouwmeesters der oudheid zijn 
de namen bewaard. Bewonderende schrijvers hebben 
daarvoor gezorgd. I loedanig hun werkkring was, is 
echter slechts op te maken uit de boeken van l'ollius 
Vitruvius, die niet altijd even duidelijk zijn en die 
heel wat commentaren van noode hebben. Zooveel 
staat echter vast, tlat Vitruvius den bouwmeester hooge 
eischen stelt. Wie aan die eischen thans moest voldoen 
zou een ideaal-arehitect en een ideaal-aannemer in 
éen persoon dienen te vereenigen. 

De middeleeuwsche bouwmeesters waren aanvanke
lijk uitsluitend geestelijken. In het kloosterverband 
loste zich hun persoonlijkheid op. Om loon werkten 
zij niet en het scheen hun genoeg, als zij door hun 
werk tot de eere Gods het hunne toebrachten. Hier 
was hetgeen wij thans „eigen beheer" plegen te noemen, 
al in zeer zuiveren vorm aanwezig. De monniken 
maakten het plan, kochten de materialen, sloegen 
meest zelf tie hand aan het werk cn waren later de 
gebruikers der voltooide stichting. Hun persoonlijke 
eer niet zoekend , achtten zij het maar zelden noodig 
den naam van den eigenlijken ontwerper voor het 
nageslacht te bewaren. 
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In de 13e eeuw treden de leeken als bouwmeesters 
op. Veel nemen zij van hun geestelijke voorgangers 
over. In plaats van het kloosterverband treedt nu een 
ander, dat van het beroep. De bouwmeesters en hunne 
gezellen maakten echter geen deel uit van de gilden, 
waartoe de beoefenaars van kunst of handwerk zich 
vereenigden, doch vormden een bepaald genootschap 
op zichzelf. Zij waren niet aan de plaats hunner in
woning gebonden, als de gildebroeders, doch oefenden 
hun vak uit overal waar men hun diensten begeerde. 

De gilden der steden waren zeer naijverig op hunne 
voorrechten en waakten er zooveel mogelijk voor, 
dat geene andere dan gildebroeders bij het maken 
van bouwwerken gebruikt werden. Maar hunne macht 
is toch dikwijls tekort geschoten. Want de leden van 
den internationalen bouwmeestersbond werden overal 
ontboden en met werken belast. 

De regelen der kunst werden onder de leden van 
het genootschap als een geheim bewaard. I let onder
richt aan leerlingen door meesters geschiedde uitslui
tend in de practijk. Men wachtte zich wel de regelen 
op te schrijven , waartoe te minder aanleiding was, 
omdat lezen en schrijven in de middeleeuwen maar 
aan enkelen bekend waren. 

Als meester kon men slechts door meesters be
noemd worden. De bouwpatroons kochten in den 
regel de materialen zelf en belastten zich ook met 
het uitbetalen der loonen. Het eigen beheer heeft 
dus, sinds de 13e eeuw, een ander karakter ge
kregen dan vroeger. 

De middeleeuwsche bouwmeesters waren meest ook 
hoogst bekwame steenhouwers, ln de landen, waar 
groefstecn gevonden werd, sprak dit als vanzelf. Hier-
te-lande is de bekwaamheid dezer meesters in hun 
vak de oorzaak geweest van de eigenaardige ontwik
keling van onze middeleeuwsche bouwkunst. Den met
selaar toch werd geen andere taak toegekend dan 
het vullen van die gedeelten der gebouwen, waar de 
steenhouwer geen arbeidsveld vond. 

In de 16e en 17e eeuw, althans tot ± 1630 toe, 
blijft een toestand bestaan, die veel met de middel
eeuwsche overeenkomt. Hendrik de Keyser is nog 
slechts stadssteenhouwer; den titel van architect of 
bouwmeester, dien sommige zijner tijdgenooten hem 
geven, heeft hij officieel niet gevoerd. Men vond 
het natuurlijk, dat de meestér-steenhouwer zich, als 
vroeger, met het maken der plannen belastte. Een 
stads metselaar en een stads-timmerman waren ambt-
genootcn van I )e Keyser; zij namen , met hun onder
geschikten , deel aan dc uitvoering. De bouwstoffen 
kocht de stads-regeering. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat particulieren, als 
zij deden bouwen, op dezelfde wijze handelden. 

In de latere jaren der 17e eeuw zien wij voor het 
eerst architecten in de meer moderne beteekenis van 
het woord optreden. Jacob van Campen is de meest 
bekende; zijn taak bepaalde zich tot het ontwerpen 
alleen. De uitvoering liet hij aan Danië l Stalpaert over. 
l'ieter Post en de beide broeders Vingboons worden 
ook architecten genoemd; het schijnt echter dat zij, 
meer dan Van Campen , zich met de uitvoering hun
ner werken hebben beziggehouden, / i j waren, dit 
is wel zeker, mannen der practijk. 

Nu zou men ondertusschen verkeerd doen , met uit 
het hierboven medegedeelde op te maken , dat aan
besteding vóór onzen tijd niet plaats had. Maar dit 
aanbesteden bepaalde zich meer tot het maken van 
onderdeelen. In de rekeningen der 15e, 16e en 17c 
eeuw wordt telkens van aanbestedingen melding ge
mankt. Meestal schijnen wij echter, als wij dergelijke 

posten aantreffen, niet aan openbare mededinging te 
moeten denken. Verder dan tot onderhandsche aan
besteding is men vóór den Franschen tijd zelden 
gegaan. 

In het laatst der 18e eeuw zien wij de openbare 
aanbestedingen langzamerhand in zwang geraken. Aan
vankelijk komt ook een overgangsvorm, als wij het 
zoo eens noemen mogen , voor. De aanbestcders, vooral 
als zij stadsbesturen vertegenwoordigen, laten althans 
nog een deel der werkzaamheden door hun eigen 
werklieden uitvoeren en houden alleen voor het over
blijvende aanbestedingen. 

Met de afschaffing der gilden kwamen vele bezwaren, 
die tot nu toe tegen het aanbesteden van geheele 
werken bestaan hadden, te vervallen. Men wilde geen 
privilegiën meer, in welken vorm dan ook. De vele 
werken , in Napoleon's tijd gemaakt, en door militaire 
of civiele ingenieurs ontworpen en gecontroleerd. wer
den in „entreptise générale" uitgevoerd. Een tot dus
verre niet bekende menschensoort, die der „aannemers 
van openbare werken" was daarvan het natuurlijk 
gevolg. Een scherpe afscheiding tusschen hem , die het 
ontwerp maakte, en hem, die het uitvoerde. ontstond. 

De bouwkunst werd uitsluitend schoone kunst, de 
ingenieurskunst wetenschap. De opleiding van archi
tecten en ingenieurs, die in Frankrijk sinds 1.odewijk 
X I V reeds hoofdzakelijk theoretisch geweest was, 
verloor meer en meer het geringe verband met de 
practijk, dat de 18e eeuw haar nog gelaten had. 
Eigen beheer geraakte op deze wijze geheel in onbruik. 

Zoo was het in Frankrijk, zoo werd het ook bij 
ons. Slechts dit verschil bestond, dat dc Franschen 
met hunne Ecole des Beaux Arts den architecten een 
opleiding gaven, die hier-te-lande ontbrak. De militaire 
en civiele ingenieurs kregen daardoor bij ons een over
wicht , dat in Frankrijk minder merkbaar was. 

Bij de uitvoering van werken stonden nu twee par
tijen scherp tegenover elkander. De directie trachtte, 
door strenge voorschriften en door deskundig toezicht, 
het werk zoo goed mogelijk uitgevoerd te krijgen. 
De aannemer, wien door de sterke mededinging de 
kans op een behoorlijke winst soms ontnomen werd, 
poogde, waar hij kon, door de mazen van het om 
hem gespannen net te kruipen. De aannemer van het 
werk, die natuurlijk geen beoefenaar van alle daarbij 
te pas komende vakken kon zijn, trad op zijn beurt 
weer als aanbesteder op door andere werkbazen ter 
mededinging naar de uitvoering van onderdeelen uit 
te noodigen. 

1 lier-te-lande werd het regel, dat de aannemer alleen 
timmerlieden in zijn onmiddellijken dienst nam, soms 
ook metselaars, doch dat hij overigens zich van de 
tusschenkomst van onderaannemers bediende. 

Dit systeem is nog tot op dezen dag bij ons ge
bruikelijk. Het heeft zijn voordeelen, maar ook zijn 
nadeelen. 1 lad men tot voor korten tijd voor die 
nadeelen weinig oog, dit is thans anders geworden. 

Al:- voordeel moet natuurlijk in de eerste plaats 
genoemd worden het gemak, dat de aanbesteder zoo
wel als zijn technische vertegenwoordiger ondervinden , 
door slechts met één verantwoordelijk- persoon te 
maken te hebben. Maar tegenover dit voordeel, dat 
zeker niet onderschat mag worden, staan vele en 
ernstige nadeelen. De deugdelijkheid van het werk lijdt 
schade, omdat het den aannemer, zooals begrijpelijk 
is, alleen om het maken van winst. althans om het 
vermijden van verlies te doen is. Dit nadeel, dat 
zeker wel het voornaamste mag heeten, tracht men 
door het maken van zeer krasse besteksbepalingen te 
ontgaan. Doch meer en meer beginnen de aannemer-
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tc weigeren zich aan die bepalingen te onderwerpen. 
Het is naar aanleiding van die weigeringen, dat het 
vraagstuk , het eigen beheer betreffende, weer meer 
op den voorgrond is gekomen. 

Kr is zeker voor terugkeer naar de vroegere toe
standen veel te zeggen. De aannemer, zooals die zich 
in onze eeuw ontwikkeld heeft, is van geen gunstigen 
invloed geweest op werkvolk, ambacht, architecten, 
ingenieurs of opzichters. Waren vroeger de werkbazen 
en hunne gezellen goed met elkander vertrouwd, 
bleven zij, zooal niet voor hun leven dan toch voor 
geruimen tijd bij elkander, de aannemers hielden 
slechts volk in dienst, zoolang zij het gebruiken 
konden. Met de regelen der kunst, die vroeger met 
zorg door de gilden bewaard waren, nam men, op 
aangenomen werken, het zoo nauw niet meer; zoo 
ging het ambacht achteruit en verdween de arbeids
vreugde bij zijn beoefenaars. De architecten en in
genieurs, alle zorgen van de uitvoering aan de aan
nemers en opzichters kunnende overlaten, gingen meer 
•en meer de practijk als iets van weinig beteekenis be
schouwen ; teekenaars en rekenaars wilden zij liever 
zijn dan bouwmeesters in den eigenlijken zin van 
het woord. Dc opzichters, vroeger als zoodanig onbe
kend, waren bij een toepassing van het aanneem-
systeem natuurlijk onmisbaar; doch de politiediensten, 
van hen gevorderd, hoe noodig ook, gaven maar al 
te vaak aan hun karakter een verkeerden draai. Dat 
ook bij deze technici de arbeidsvreugde ging ont
breken, wie die er zich over verbaast? 

Hoe nu het eigen beheer in te richten ? Er zijn 
twee wijzen, om dit te doen. De eerste is, dat de 
architect of ingenieur doet, wat nu des aannemers is. 
Hij moet dan materialen koopen, timmerlieden en 
metselaars in dienst nemen en zich, voor de overige 
werkzaamheden, de hulp van bazen met hun per
soneel verzekeren. Den meesten architecten of ingenieurs 
zal dit vooruitzicht niet toelachen. De beslommeringen, 
die een aannemer heeft, verlangen zij zeker niet op 
zich te nemen. Bijna uitsluitend theoretisch hun vak 
bestudeerd hebbende cn het teeken- en schrijfpapier 
als hun eigenlijk arbeidsterrein beschouwend, voelen 
zij zich niet opgewassen tegen een taak, waarvoor 
groote kennis van de werkelijkheid een eerst ver-
eischte is. 

De plicht der meesters in de middeneeuwen was 
het eerste op het werk te komen, het laatste te ver
trekken, de uitslagen te maken, alles af te schrijven, 
de werkstukken te keuren en aanteekening tc houden 
van den tijd, dien de gezellen verzuimden. Ken heden-
daagsch architect zou raar opkijken, als dit van hem 
verlangd werd. Maar mag, wie daartegen opziet, zich 
eigenlijk wel bouwmeester noemen? Is teekenaar of 
rekenaar niet een veel beter, althans passender be
naming? 

Evenwel, de tijd, dat wij weer bouwmeesters zullen 
krijgen, die aan het oude ideaal beantwoorden, schijnt 
ons nog in een zeer verre toekomst te liggen. Maar 
er kan toch wel iets gedaan worden, om de nadeelen, 
aan het hedendaagsch aanncem-systeem verbonden, 
te verminderen. I Iet mag toch zeker van ingenieurs 
en architecten gevergd worden, dat zij zich de moeite 
geven om zich te wenden tot die bazen, zonder wier 
hulp tegenwoordig zelfs de algemeene aannemers het 
niet stellen kunnen. Door een aanbesteding in perceelen 
kan dit doel op betrekkelijk eenvoudige wijze bereikt 
worden ; dit is zoowel in Duitschland als in Frankrijk 
overtuigend door de practijk bewezen. 

Het is waar, de leidende technicus moet zich dan 
meer moeite geven dan thans, om alles goed te doen 

ineengrijpen, hij moet tact hebben om de verschil
lende elementen op harmonische wijze met elkander 
tot één geheel te verbinden. Maar weegt die moeite 
niet ruimschoots op tegen dc te verkrijgen voordeelen? 
Wij gelooven van wel. 

De leidende technicus komt op deze manier in 
nauwere aanraking met het werkvolk, leert de ge
bruiken der pracktijk beter kennen dan thans. Die 
aanraking komt niet slechts hem, maar ook den arbeiders 
ten goede. 1 >e patroons der verschillende vakken zijn 
niet meer afhankelijk van den hoofdaannemer. Zij heb
ben de zekerheid dat, wanneer hun werk geleverd is, 
ook de betaling volgen zal, die nu door den hoofd
aannemer soms onbehoorlijk lang wordt uitgesteld, 
ja in enkele gevallen geheel achterwege blijft. 

De leveranciers van bouwmaterialen zouden zeker 
gaarne zien, dat ook de directie, namens den aan
besteder , het benoodigde kocht. zooals dit in vroegere 
eeuwen geschiedde. Wij kunnen ons echter begrijpen, 
dat vele ingenieurs en architecten er bezwaar tegen 
zullen hebben zich met soortgelijke handelstransacties 
in te laten, omdat zij daardoor den schijn op zich 
laden, als zouden zij het mes van twee kanten willen 
doen snijden. 

Wij weten wel dat niet alle directies zoo scrupuleus 
zijn. Gelukkig echter is het aantal van die ingenieurs 
en architecten, die hun vak als een tak van koop
handel beschouwen en die zich met leveringen inlaten 
om te zien of er „voor hen niets aan zit", nog niet 
zóó groot, als wel eens beweerd wordt. 

In ieder geval, de questie van het aankoopen van 
materialen door den bouwpatroon en zijn technischen 
vertegenwoordiger, behoeft voor het oogenblik niet op
gelost te worden, om het nemen van ernstige proeven 
met perceelsgewijze besteding mogelijk te maken. 

Het is te hopen, dat die proeven, die reeds hier 
en daar op kleine schaal worden genomen, spoedig 
op grootere schaal mogen plaats vinden. Vallen zij 
bevredigend uit, dan is een flinke stap gedaan op 
den weg, die naar volledige uitvoering in eigen be
heer leidt. 

O N D K R A A N N K M K R S . 
Den heeren van den Aannemersbond wordt menige 

veer uit den staart getrokken. Kr zaten zulke fraaie 
in! Wij denken hierbij aan die van de ,,rechtgelijk-
hcid" en die welke „het verheffen van den aanne
mersstand en het bestrijden van elke oneerlijke en 
onedele concurrentie" als opschrift had. 

Kerst toonde het weekblad «Architectura" aan, hoe 
noodig het was vóór de leden van den Bond, om 
in eigen boezem te tasten, daar inhumaan optreden 
tegenover onderaannemers geen zeldzaamheid is. 
Oneerlijke en onedele concurrentie toch werd al op 
een vreemde wijze bestreden door „drie of vier weken 
met de onderdeelen van het werk te venten, totdat 
zich eindelijk iemand laat verleiden, ze voor een 
onmogelijken prijs klaar te maken'. Wij denken hier 
aan de legendarische afschaffers-vereeniging, wier 
leden zooveel mogelijk dronken, om te voorkomen, 
dat anderen dat konden doen. 

Maar nog sprekender is, wat de redacteur van het 
„ V a d e m e c u m der Bouwvakken", die, naar wij meenen, 
al zeer goed op de hoogte van aannemerszaken is, 
mededeelt. Hij schrijft: „Ook de onderaannemers 
doen zich hooren; dit is geen wonder, want zij heb
ben hetzelfde recht als de hoofdaannemer. Het is 
daarom te wenschen, dat hunne samenwerking, zoo 
hoog noodig, wat mag uitwerken. De aannemer is 
door velerlei gewaarborgd , dat hij betaald zal worden. 



Maar welke zijn de waarborgen, die de onderaan
nemer voor betaling heeft? Hoe menigmaal zijn niet 
juist die onderaannemers de kapitaal vormers voor den 
hoofdaannemer en hoeveel zuchten en zorgen kost het 
dikwerf niet, om het uitgezette kapitaal terug te 
krijgen!" 

„ H e t gebeurt dikwijls, dat een aannemer, die door 
boete wordt genoopt, zijn werk op een gezetten tijd 
op te leveren, al zijn onderaannemers diezelfde voor
waarde stelt. Dc aannemer betaalt dan bv. tien gulden 
daags, maar krijgt van de achteraankomende onder
aannemers, vijf in getal, vijftig gulden daags" 

„Ook geschiedt het wel, dat bij de eindafrekening 
een twintigtal onderaannemers worden afgescheept, 
omdat de aannemer nog een bedrag van den patroon 
moet ontvangen. Maar verzwegen wordt, dat dit 
bedrag slechts voldoende is om één onderaannemer 
te betalen. Zelfs komt het voor dat, wanneer voor 
een gebouw de opleveringstermijn wordt voldaan, 
met den onderaannemer, die voor het grond- en fun-
deeringwerk zorgde, nog niet is afgerekend." 

Hier ziet men nu eens duidelijk, van welken aard 
dc „rechtsgelijkheid" is, die de Aannemersbond 
wenscht, en welke eigenaardige opvatting dit lichaam 
van eerlijkheid en adel heeft. Kr behoeft geen twijfel 
aan te bestaan, of het ideaal van den Bond is zoowel 
directie als onderaannemers den baas te worden en 
te blijven. 

Kr is nu gewaarschuwd. Aan de belanghebbenden 
de taak, om dit snood opzet te verijdelen! 

daar de nieuwe winkel tusschen veel hooger huizen 
staat en de overburen (tot wier gerief en gezondheid 
men de engeltjes uit hun eigenlijk element, den hemel, 
wil doen vallen) verzocht hebben, of men ze alsjeblieft 
omhoog wil laten, omdat die buren, de eenigen 
die van het beeldhouwwerk kunnen genieten, het 
zoo mooi vinden. 

Het is zeker goed, dat er tegen overmatig hoog 
bouwen gewaakt wordt. Maar men late, althans in 
de oude stad, het verband tusschen straatbreedte en 
gevelhoogte los. Uit een gezondheidsoogpunt kan men 
dit gerust doen, want het is tot dusverre nog niet 
bewezen kunnen worden, dat de sterfte bijv. in de 
Kalverstraat grooter is, dan in de Sarphatistraat. 

E n het is verkeerd, van een stadsbestuur, zijn onder
zaten noodeloos te plagen. Vooral thans, nu de ge
meenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. 

Herziening van de bouwverordeningen moet weldra 
geschieden; men regele dan deze materie z ó ó , dat 
men rekening houdt met het bestaande, en dat telkens 
de hoogte der huizen in de oude stad, die nieuw ge
bouwd worden, zich aansluit bij die, welke in de 
naaste omgeving nu eenmaal aanwezig zijn. 

U I T A M S T E R D A M . 
Wij hebben hier een bouwquestie, een questie zoo 

belangrijk, dat de Edelachtbare Raad er een zeer 
lange geheime zitting aan gewijd heeft. Een winkelier 
op den Nieuwendijk heeft zijn huis laten vernieuwen 
en verstoutte zich , boven de lijn van zijn houtcement-
dak, hem door gezegden Raad aangegeven, een 
balustrade en een paar engeltjes te doen aanbrengen. 

Daar had je de poppen aan het dansen. Mensch, 
mensch, wat een gruwel, een balustrade en engeltjes 
boven die Edelachtbare lijn, een lijn, nog wel vast
gesteld in afwijking van de gemeentelijke verordening, 
die zulk een grappig verband tusschen breedte van 
straten en hoogte van hulzen ziet. Waarom dit ver
band zoo grappig is ? Wel , omdat het geldt zoowel 
voor oude als voor nieuwe straten. De oude straten 
zijn nauw, meestal met hooge huizen aan beide 
kanten; wordt daar nu nieuw gebouwd, dan moet 
er wel bij de toepassing der verordening een oogje-
dicht gedaan worden. Men kent de hangende tuinen 
van een paar huizen in de Kalverstraat, die de vrucht 
van deze oogjes-toeknijperij zijn. Zij staan daar als 
monumenten van een belachlijk onvermogen om 
goede verordeningen te maken. 

Als de Nieuwendijk-che winkelier, hetzij dan vrij
willig zijn engeltjes en balustrade wegneemt, of die, 
op de meer en meer gebruikelijke wijze, door de 
brandweer omlaag ziet smijten, dan is er een nieuw 
gedenkteeken bijgekomen. De manufacturier kan zijn 
winkel dan bv. van dit opschrift laten voorzien: 

..Op otder van 'I Stadhuis 
Is 't hier V onvolmaakte huis". 

Dit kan een mooie reclame geven. 
Doch scherts ter zijde. Men handhave, wat ons 

betreft ditmaal met den sterken arm, de verordening , 
doch verandere en verbetere haar zoo, dat dergelijke 
paskwillen niet meer kunnen voorkomen. 

Want men mag hier terecht van een paskwil spreken. 

D E K A R O L I N G I S C H E K A I 'LL. 
In het verslag der commissie tot verzekering eener 

goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis 
cn kunst te Nijmegen, over het jaar 1*96, wordt 
melding gemaakt van het gevoel van diepe teleurstelling, 
bij de commissie opgewekt door het feit, dat er in 
het afgeloopen jaar absoluut niets is gedaan met be
trekking tot de Karolingische Kapel. Reeds voor tal 
van jaren, doch voor het eerst officieel in haar ver
slag over 1889, wees zij op den treurigen toestand van 
verval, waarin dit monument der oudheid, het meest 
belangrijke in Nederland, verkeerde. Zij meende, dat 
toen de tijd gekomen was, waarop Nijmegen, dat 
zooveel eerbied toonde voor hare oude gebouwen — 
getuige de restauraties van het Raadhuis, de Boter-
waag, den Kerkboog en den Belvédère — met de 
restauratie van de Karolingische Kapel de kroon op 
haar werk zou zetten. 

Dankbaar erkent de Commissie, dat in 1891 op haar 
advies de heer G . Humann, architect te Essen, werd 
uitgenoodigd een onderzoek in te stellen en zijn advies 
omtrent de restauratie te geven, welk onderzoek het 
volgende jaar door hem, in vereeniging en in overleg 
met den heer J. J . Weve, werd voortgezet. 

Met voldoening ziet de commissie ook terug op het 
jaar 1893, waarin haar bij besluit van den Raad van 
11 .November een crediet werd toegestaan tot het doen 
van opgravingen voor het onderzoek naar de fundeering 
der Karolingische Kapel, welke opgravingen in 1894 
hebben plaats gehad en die tengevolge hadden, dat 
de heeren J. J. Weve en Dr. K . Plath, in wier tegen
woordigheid deze opgravingen plaats hadden, hunne 
denkbeelden door middel van de pers openbaar had
den gemaakt. 

Met groote erkentelijkheid constateert ook de Com
missie, dat naar aanleiding van den gedachtengang, 
neergelegd in het schrijven van den heer Weve, de 
heeren G . W . van Heukelum, G. Humann, Dr. W . 
Pleijte, Dr. E . Reusens, B. N . J . J. Schrant, Jhr. Mr. 
Victor dc Stuers en J . J . Weve werden uitgenoodigd 
om advies uit te brengen omtrent de wijze, waarop 
de Karolingische Kapel zoude behooren te worden 
hersteld en voor het vervolg bewaard, waarop in 
October 1895 een uitvoerig rapport werd uitgebracht 
met bijvoeging van eene begrooting van onkosten voor 
de voorgestelde werkzaamheden. I lierbij zij opgemerkt, 

dat dit rapport nog bij niemand bestrijding heeft ge
vonden. 

Doch wekt het na dit alles bevreemding, dat de 
Commissie leefde in de stellige verwachting, dat in 
1896 tot de 1 estauratie zou worden besloten, te meer, 
daar de werkzaamheden van dien aard zijn, dat zij 
over twee of drie jaren gevoeglijk kunnen worden 
verdeeld? En is haar gevoel van teleurstelling niet 
zeer begrijpelijk, waar zij bovendien in het verslag 
moet memoreeren, dat er eerder achteruitgang heeft 
plaats gehad in plaats van vooruitgang en dat de 
toestand van re Karolingische Kapel zoo mogelijk nog 
ellendiger en onooglijker is dan vroeger? Binnen de 
Kapel ligt alles nagenoeg nog, zooals het laatste 
onderzoek het heeft omvergehaald, en wel omdat men 
met het oog op een restauratie, die niet kon uitblij
ven, geen meerdere kosten voor het in orde brengen 
wenschte te maken. Door het uitgraven van den vloer 
in het midden moest de trap wegvallen en is hiermede 
de toegang tot de galerij, die trouwens ook opge
broken is, gesloten. Waar in het rapport gewezen 
wordt op de noodzakelijkheid om de gewelven te ont
lasten van den zwaren druk van het zand der opge
hoogde galerij; door den vloer van de galerij af te 
graven, blijft nu die zandlaag rustig liggen. Uitge
broken metselwerk is in het gunstigste geval even 
bijgewerkt. Die toest.vid mag niet aanhouden en vol
gens het oordeel der Commissie is het ter hand nemen 
van deze restauratie thans geen luxe meer, neen, het 
is gebiedend noodzakelijk, wil men prijs stellen op 
het behoud van dit monument en bovenal niet te kort 
doen aan den eerbied aan onze voorvaderen verschul
digd, die een eeuw geleden alles in het werk hebben 
gesteld om de Karolingische Kapel te wringen uit de 
handen van den slooper. 

Moge 1897 eene gunstige verandering brengen! 

D E G E N I E E N H A A R A A N N E M E R S . 

In het laatste nummer van „de Aannemer" bespreekt 
de Redactie nogmaals het feit, dat, terwijl vroeger 
de inschrijvingen bij de aanbestedingen der genie 
beneden het ramingscijfer bleven, zij sinds eenigen 
tijd dit cijfer plegen te overschrijden. 

Zij wijst erop, dat deze cijfers niet bewijzen, wat, 
de Minister van Oorlog in de Tweede Kamer zeide. 
„dat de aannemers gaarne voor de genie werken" 
Zij meent dat die cijfers „glashelder aantoonen, dat 
de aannemers zich dekken voor de humane (sarcas
tisch, Red.) behandeling, die hen kan worden aan
gedaan". 

Onze beschouwingen over den Aannemersbond en 
zijn doel worden nog weer eens ter sprake gebracht. 
Nog eens wordt verzekerd dat „wanneer de aannemers 
zich in een grooten bond vereenigen dit niet is om, 
zooals de pools en trusts willen, enorme winsten te 
behalen". Maar al wat tot bewijs van die verzekering 
zou kunnen dienen , blijft achterwege. 

Het geeft al weer stof tot nadenken, dat de ver
hooging der inschrijvingscijfers bij de genie pas is 
waar te nemen nadat de Bond was opgericht en in 
werking kon geacht worden. Het is nu gemakkelijk 
genoeg dat die verhooging een dekking is voor 
een behandeling, die den aannemer kan worden aan
gedaan. Maar bij overschrijdingen met 20 a 40 pCt. 
van ramingen, die vroeger altijd goed bleken, dekt 
men zich toch al bijzonder goed. Hier kijkt de pool 
of tuist om den hoek. 

K E N C I R C U L A I R K . 
Aan heeren ingenieurs en architecten tc Amster

dam werd de volgende circulaire gezonden: 
„De ondergeteekenden, bestuurderen van do navolgende voreeni-

gingon: Afdeeling „Amsterdam" van den Nederlandscheu aan-
nemertliond en aannemers-sociëteit „Amsterdam" veroorlooven 
zii-h bet volgende onder uwe welwillende aandarbt te brengen. 

„riet zal u waarschijnlijk niet onbekend zijn, hoe in do laatste 
tijden door verschillende vercenigingon vun aannemers, zoo hier 
ter stede als elders, pogingen pogingen werden in het werk gesteld, 
om in de bestekken voor de uitvoering van werken bepalingen te 
doen opnemen waarbjj zou worden vastgestohl, dat geschillen, naar 
aanleiding van de uitvoering der werken of uitlegging van het 
bestek, tusschen den aannemer en directie of aanbesteder ontstaan, 
zouden worden beslecht door arbiters. Iu het bijzonder hebben wy 
het oog op het bekende adres van den Nederlandschcn Aannemers
bond aan de Tweede Kamer der Staten Oeneraal en aan verschil
lende gemeentebesturen van ons land, welke adressen werden 
gesteund door de Nederlandsche vereeniging van steenfabrikanten 
niet alleen, doch ook door een achttiental Kumcrs van Knophaudol 
in de grootste en voornaamste plaatsen van ons land. 

„Do leidende gedachte bjj de samenstelling dier adressen was 
handhaving van het beginsel: „ieder contract van aanbesteding 
te doen berusten op rechtsgelijkheid tusschen de beide centras* 
teerendc partijen'" (aannemer zoowel uls aanbesteder). 

„De billijkheid van dat verzoek werd zoozeer erkend, dat reed» 
onmiddellijk meerdere gemeentobesturou hier-te-lande de arbi
trage, zooals door ons gewenscht, op hunne bestekken van toe
passing verklaarden. 

„Met genoegen hebben bestuurderen van bovengenoemde ver-
eenigingen ook mogen ondervinden, dat vele hh. architecteu, 
vooral hier ter stode, met bereidwilligheid gevolg gaven san de 
steeds meer algemeen gebleken wenachelijklieid, bepalingen als 
bovenbedoeld in hunne bestekken op tc nemen, voor welke be
reidwilligheid wij dien heeren gaarne onzen erkentelyken 
dank brengen. Met vertrouwen meenen wij dan ook te mogen 
hopen, dat die hoeren architecten, welke tot nu toe meenden 
bezwaar te moeten maken tot opneming der arbitrage, door het 
goede voorbeeld van zooveleti. zullen overgaan aan onze alleszins 
billijke wenschen tegemoet te komen. Ongetwijfeld zal daardoor 
het geregeld verloop der aanbestedingen zeer in de hand worden 
gewerkt. 

„Duidelijkheid omtrent de juiste bedoeling der arbitrage is echter 
voor contracteerende partijen ongetwijfeld van groot belang. Van 
daar dan ook, dat bestuurderen van bovengenoemde vereenigingen 
u met aandrang meenen te moeten verzoeken, dc bepalingen 
omtrent arbitrage ongeteer als volgt in uwe bestekken te willen 
opnemen: 

„fiescbillcn, naar aanleiding van dit werk, eventueel ont
staande tusschen directie of aanbesteder en aannemer, zoo over 
deu uitleg of bedoeling vau bet bestek of de teekeningen als 
over de uitvoering van bet werk uls anderszins, zullen worden 
onderworpen aan het oordeel van drie deskundige scheidsmannen 
(technici), waarvan een te benoemen door de directie of aan
besteder. éen door den aannemer, terwijl de derde scheidsman 
door deze beiden wordt benoemd, ludieu de beide scheidsmannen 
over de keuze van een derde geeu overeenstemming kunnen 
krijgen, zsl deze benoeming door den bevoegden rechter moeten 
geschieden. 

„De scheidsmannen zullen aau geen rechterlijke vormeu ge
bonden zijn eu beslissen als goede mannen naar billijkheid, met 
inachtneming van den aard en de bestemming van het werk. 

„1'arthen verklaren zich aan die beslissing te onderworpen als 
aan eeu rechterlijk gewijsde, uitdrukkelijk afstand doende van 
elk rechtsmiddel, hetwelk anders togen die beslissing zou kunnen 
worden aungewend. 

„De kosten, op de arbitrage vallende, komen voor rekening 
der partij, die in bet ongelijk wordt gesteld. 

„\Vjj houden ons van uwe medewerking tot verbetering der ver
houding tusschen directie of aanbesteder en aannemer overtuigd 
en teekenen inmiddels, onder verzekering onzer gevoelens van 
hoogachting, 

(/ 'olgen de onderla kettingen.) 
De Amsterdamsche ingenieurs en architecten weten 

dus, waar zij zich aan te houden hebben. 1 let pistool 
wordt hen op de borst gezet. Geven zij zich niet op 
genade en ongenade over, dan is het uit met „het 
"eregeld verloop" hunner aanbestedingen. Of zouden 
zij, ter elfder ure het gevaar inziend, nog maat
regelen nemen, die het geheele tegenwoordige aan-
neemsysteem doen verloopen, maar dan in tie Hol
landsche en niet in de Duitsche beteekenis des woords? 
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TECHNISCHE VAKVEREJ5NIGING. 
AFDEELING AMSTKUIPAM. 

Vergadering van 9 Juni 1897. 
Nadut eenige candidate!! als lid aangenomen waren, gaf de 

voorzitter liet woord aan den heer J . C. II van Duyl uitRotter-
da lie een voordracht hield over den door hem" uitgevonden 
„Hollandecue sleutel". In De Opmaker van 22 Mei j l . komt be
treffende hetzelfde onderwerp een uitvoerig versing voor, zoodat 
wij meenen tc kunnen volstaan met de vermelding dat de voor
dracht niet belangstelling werd gevolgd. 

Ann de hand van een tentoongestelde liebtdrukteekening. gnf 
epr. vervolgens een verklaring van een door hom, in de Centrale 
Guanofabrieken, Kralingschc Veer to Rotterdam, toegepaste in 
richting tut het doen stoppen der stoommachine l>oor in de fabriek 
ccn lijn min te lirengen en te verhinden met den Gardner-rcgulateur. 
zooals algemeen bekend, dienend om hij bet breken van den 
regulateur-riem, Onmiddellijk den stoomaanvoer al te sluiten, had 
hij liet. voor iederon werkman of employé, op elk punt der fabriek, 
mogelijk gemaakt, hij het minste ongeval, de machine na 8 of4 
slagen te doen slilsiaan. Door het krachtig trokken aan de ljjn 
wordt ccn pal gelicht, hierdoor in den lage-druk-cilinder of 
eventueel den condensor lucht toegelaten, een krachtig rem blok. 
op het vliegwiel werkend, komt in dienst, tcrwjjl de stoomfluit 
tegelijkertijd haar schrille noodkreten doet hooren. 

Spr. vertrouwt Hat zijn vinding een stap is in de richting van 
„veiligheid in fabrieken en werkplaatsen". 

De heer J. A. Olie, lid der mnehinisten-verceniging «Het 
Stoomwerktuig", hoopt de inrichting zoo volmaakt te zien dnt do 
machine direct stopt en zou in ieder deel der fabriek vangen aan
gebracht wenschen om den rem te assisteeren. 

Na een hartcljjk woord van dank aan den lieer Van Duyl voor 
KJja leerrijke voordracht, aan de leden van „Het Stoomwerktuig" 
en andere genoodigden voor hun belangstelling, en aan de leden dor 
Vereeniging voor hun trouwe opkomst, sluit de voorzitter de 
vergadering met den wensch dat liet gehoorde moge strekken tot 
bovordering der „Nederlandsche Industrie. 

AFIIEEI.INI; 'S-GIIAYKNIIAOE. 

Vergadering van 12 Juni 1S97. 
i heler dc ingekomen stukken was ccn schrijven van den 2e-

secrctariB, waarin hjj voor dc afdeeling Den Hang bedankte 
wegcnB overplaatsing naar Dordrecht; bjj wordt dus overge
schreven bjj de afdeeling Rotterdam. 

De to behandelen vragen waren ten lo , of, bjj het roestvrjj 
maken van ijzer, het mengen van geel blocdloogzout in het spoel
water nuttig was. Het nut werd toegegeven, doch aanbevolen 
werd om verdund zoutzuur te gebruiken. 

De 2e vraag: of een trashok zoodanig geconstrueerd moet zjjn 
dat de tras vulkomcn droog ligt, word, na verschillende beschou
wingen hierover, bevestigend beantwoord 

Vervolgens kwam aan de orde het wijzigen van hot huishou-
delijk reglement der afdeeling. Men vercenigdc zich, behoudens 
eene uitzondering, met do door het hoofdbestuur aangebrachte 
veranderingen. 

Als punt 5 van de agenda kwam voor: „Excursie Dordrecht". 
Het bestuur zal ccn circulaire zenden aan de leden, met ver

zoek spoedig te doen blijken of men zich aansluit voor een ge-
zamenlijkcn tocht daarheen. 

Hierna werd de vergadering niet een woord van dank door den 
Voorzitter go-loten. 

P R I J S V R A G E N 
ONTWERP VAN EENE GEDENKPLAAT. 

Het centraal comité uit de hoofd-commissie van ingezetenen 
voor dc feestelijke ontvangst van H. M. de Koningin tc Amsterdam 
bij gelegenheid van llr. Ms. inhuldiging binnen Amsterdam in het 
jnnr 1898 schrijft de volgende prjJBvraag uit tot het verkrijgen 
van een ontwerp voor een gedenkplaat ter herinnering aan die 
plechtigheid. 

Slechts Nederlaudsche of in Nederland gevestigde kunstenaars 
kunnen aan den prijskamp deelnemen. 

Gevraagd wordt een teekening of een model in gips voor eene 
metalen, aan ééne zijde bewerkte gedenkplaat. De vorm of omlijs
ting van deze gedenkplaat wordt vrjj gelaten, (n a. rechthoekig, 
ruitvormig, ovaal, sehildvormig) met dien verstande echter, dat de 
afmeting van bet ontwerp 200 m.M , bij 150 niM. moet zjjn 

De gedenkplaat zul later geslagen worden op de helft dezer 
afmetingen, zijnde HU m.M bij 75 mM. 

De beeldenaar moet bevatten een allegorie of symbolische voor
stelling, die dc plcehtigo inhuldiging van 11 M. de Koningin in 
herinnering brengt. Van deze voorstelling mag de beeltenis van 
H . M. de Koningin deel uitmaken, zonder dun echter hoofdtaak 
te zijn. 

De inzending van dj teekeningen of vnn de modellen in gips 
moet geschieden vóór 1 November 181*7 aun het adres van den 
voorzitter der commissie te Amsterdam. Op het adres te vermelden: 
„Gedenkplaat" 

F.lkc inzending moet van een spreuk zjjn voorzien en daarbij 
moet een verzegeld couvert zijn gevoegd, bevattende den naam 
cn de woonplaats van tien ontwerper. 

Op hot couvert moet dc spreuk zjjn herhaald cn daaraan een 
co1 respondent lead res zjjn toegevoegd. 

Het schrift mug niet zjjn dat van den ontwerper. 
Een prijs van honderd gulden wordt toegekend aan elk der drie 

best gekeurde ontwerpen. 
Do vervaardigers van deze drie ontwerpen zullen worden uitge

noodigd een definitief model in gips te maken ter grootte van 
200 m.M. bij 150 mM. 

Aan het beste van deze drie modellen zal worden toegekend 
een prijs van f900; aan het daarop volgende een prjjs van f200; 
aan het derde een prjjs van f iCO. 

Het ccntraal-comité behoudt zich het recht voor de ingezonden 
ontwerpen tentoon tc stellen etv zal later de niet bekroonde 
ontwerpen aan de correspondentie-adressen terugzenden. 

De bekroonde ontwerpen blijven liet eigendom van het centraal 
comité 

Het centraal-comité behoudt zich het recht voor te beslissen o!' 
tot de uitvoering van een der bekroonde ontwerpen zal worden; 
overgegaan. De vervaardiger van het ontwerp, hetwelk uitgevoerd 
mocht worden, zal bjj de uitvoering zoo noodig bijstuud moeten 
verleonon. 

De commissie ad hoe, tevens jury. bestaat uit de heeren: .Ihr. 
Mr. C. H. Bakker, voorzitter; prof. C. I, Dake; Bart van Hove; 
J . R. de Krujjft'; Joh. W. Stephanik; Krank K. van Lennep, 
Secretaris. 

RECLAMEPLAAT VOOR DE VEREENIGING 
„NIJMEGEN VOORUIT". 

Op deze prjjsvraag zjjn 48 antwoorden ingekomen. De eerste 
prijs, ad ƒ250, werd toegekend aan het ontwerp, motto: „Font 
in cirkel" (figuur), van den heer \Y. van Boven tc Amsterdam; 
de tweede prjjs, ad ƒ100, aan het ontwerp, motto: .Kate", van 
den hoer W. Hoogenbos te Amsterdam, en de eervolle vermel
ding aan het ontwerp, motto: „ B B M " , van den heer A. Beerends 
te Bussum Naar «ij vernemen is de algemeene indruk vnn het toe-
gezondene deze, dat niets is geleverd van werkelijke beteekenis. Het 
eindoordeel is bjjgevolg relatief Niettemin beeft het eersthe-
kroondc ontwerp door zjjn naïeven liuinur, oorspronkelijke opvat
ting cn geschiktheid voor reproductie, niet het minst door zijn 
reclame type, dc juryleden eenstemmig doeu besluiten daaraan 
de volle uitgeloofde premie toe te kennen. Het tweede ontwerp, 
hoe verdienstelijk ook geteekend, '\* alledaags van opvatting, 
waarom een deidc ontwerp tegeljjkertjjd werd voorgedragen voor 
eervolle vermelding, zjjnde in dit ontwerp, ofschoon niets nieuws 
bevattend. bet karakter van een reclamcbiljet beter getroffen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Dia.tr. Den gemeentc-urchitect alhier is bij onderzoek ge

bleken, dot dc 4 spitsen van de Oude Kerk zeer bouwvallig zijn; 
tie noordoostelijke dreigt n et instorting en dient, ter voorkoming 
vnn ongevallen, nog vóór den winter te worden afgebroken. De 
kosten van herstelling worden geraamd op /' 35.010. B. en W. 
stellen den Raad voor ten spoedigste met de herstelling aan te 
vangen en het bedrag der kosten te vinden uit een geldleeuing. 

P E R S O N A L I A . 
— Voor de examens B (overgangs-examens) aan de Poll tech

nische School builden zich aangemeld 225 candidatcn. en wel 
voor het e e r s t e g e d e e l t e 118, waarvan zich vóór of ge
durende bet examen 14 cunuidnten terugtrokken Voor het tweede 
g e d e e l t e en het geheele examen hadden zich aangemeld 107 
candidaten, waarvan zich eveneens vóór of gedurende liet examen 
4 terugtrokken. 

Dc uitslag der examens van hen. die alleen uan het e e r s t e 
g e d e e l t e hadden deelgenomen, is reeds iu bet vorig nummer 
bekendgemaakt. 

Hieronder volgt de uitslug der examens van hen, die het 
t w e e d e g e d e e l t e of het geheele examen B hebben afgelegd. 

Geslaagd zijn voor voor c i v i e l of b o u w k u n d i g i n g e 
n i e u r de heeren: J. C. Ankersiiiit, M. II. van Berestejjn, I'. 
K. J . Beukuoia, J. A. Bonnerman, E C. \V. van Dijk, M. R. 
idenia Grcidnnus, J . A. .1. van llaureii, M. O. van Heel. .1. 
Hengcvcld, A. van Linden vnn den Beu veil, A llevbrock. D. 
M. Hol, A vun Hootl'. L. I'. E. van Hoogenhuijze. G. J . Hooge-
steger, J . B. de Hulster, J . E. lockei, 1'. Kemper, A. S.J. van 
Resteren, J . II. Kramer, W. van Leeuwen. H C. Meerburg, H . 
G. Mos, W. V. E. Godin de Pesters. I'. I' Pieterniaat, P. H. 
A. Roscnwald, J.Kueb, 1'. Hakker Schut, .1. van llcttinga Tromp, 
C. I'. Vijverberg, J . vau der Waarden, B D. IJspcert. 

Voor w e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r de heeren: A. E. 
R. Arnold, A. W. van Berkel, A. Blomhert, II. de Hordes, P. 
J . C Bruuns, I'.. A. du Croo, J . H. DelgorgeJr., B. J . Desentje. 
J . M Goslings J.Mzu., J . L. Th. üronemun . H . A. Hcnkct. C. 
Hoveutad, 1'. K. Th. van Iterson , G. Kalft*, \V. I.. A. Kemper. 
.1. O. 11. Lnuniuns, ('. Loeft', C. I'. G. Melsch, II. van Kees, .1. 
H . A . Ringeling, M. H. Rovers, l(. E. van Kiborgon Santhagons, 
.1. R. Sassen, N. A. Smits, G. C. Snijders, E. I'. Suringar, G. 
L. Tegelberg, H . G. Teuwisse, F. G. Enger, J . II II. Verloop, 
H . P. E. de Vogel. D. A. Vreedenberg, Th. van der Weerden. 
J . II D. Wagener. 
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Voor s c h e e p s b o u w k u n d i g i n g e n i e u r dc heeren: H. 
Goekoop en J . C. S. Schokking. „ - , - , . 

Voor m ii n e n - i 11 g e 11 i e u r do heeren: h. C. Mendaiion (art. 
t;5. mijnen); P. M. van Bosse, P. Hövig, J . van der Klaes, Et. 
J vun'Lier. P. J Stigter (art. «4 cn 05, worktuigk. cn mnnen). 

Nog zijn geslaagd voor het eerste gedeelte: 
C i v i e l of b o u w k . do heeren: I h. A. Heskos, J . H . W. 

I elimaii R. C. H. Schiingel, W. Laman Trip, J. C. \ liegontlinrt; 
w e r k t u i " k . de heeren: J . II. Hergfeld Schonk, G. \ \ . ten 
Dam. .1. M". GritterB Doublet, I'. L. Haider, I. J. I'. Kleun. Iv. 
G. Simon. 

— Bij den waterstaat in Ned-Indië is: 
o v e r g e p l a a t s t nnar de residentie Soerabaja, dc ingenieur 

2e kl. K.°F. II. Roos; 
b e n o e m d : tot hoofdingenieur lc kl, de hoofdingenieur 2c kl. 

L. H. Slinkers; tot hoofdingenieur 2e kl. de ingenieur le kl . *. 
R. Scherius; , _ „ ... , 

e-esteld- ter beschikking vau den directeur der B. O. W., do 
van buitenlandsch verlol terugverwacht wordende ambtenaar J . 
F. dc Gvselau'. laatstelijk ingenieur lo kl . 

— Bij Koninklijk besluit iB tot gedelegeerde dor Nederlaudsche 
Regeering bij het tc Brussel, van 28 Aug. tot 2 Sept. 18'.!., te 
houden Internationaal Congres van Architecten, bulten bezwaar 
van 's Rijks schatkist, benoemd Dr. P. J . II. Cuypers, architect 
van 's Rijks Miiseumgebouwcn te Amsterdam. 

— Tot opzichter van het waterschap „De Reggc" is benoemd 
de hoer M. J . van der Mey dc Bie, te Avercest. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— R . - K . o p z i e h t e r - t c c k e naar . Adres lett. A. V , 

Bureau dezes. (Zie adeert. in lorig no.) 
— B o u w k u n d i g o pz i e h t er-1 ee k c n aar. Salaris f 80 a 

f90 •smaands. Adres, met overlegging van getuigscnr., onder 
no. 305, boekh. Adr. Roller Rotterdam. 

— Een c i v i e l - i u g e n i e u r en con o p z i c h t e r , bij de wer
ken voor den aunleg van havens te Zjjpe en aan den Willem-

polder. SalariB naar bokwaamheid. Adres den ing. van den Rijks
waterstaat te I-nes. 

— C i v i e l - i n g e n i o u r bij do gomeentowerken to 's-Graven
hage. Adres den directeur der gemeentewerken, (iroonewegje 25. 

— Bo u w ku nd i g-1 e c k en aar , bekend met het teekenwerk 
van spoorwegbouw, tevens goed calqueur. Salaris naar bekwaam
heid. Adres den ingenieur der Dcli-Spoorwcgmpjj., Velperbuitcn-
singel 13 Arnhem. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , voor drie maanden, bjj de 
publieke werken te Enschede. Salaris ƒ 70 per maand. Adres op 
zegel vóór 1 Juli aan Burg. en Weth. (Zie adv. in die no.) 

— B e k w a a m bouwk. o p t i c h t e r - t e e k e n a a r voor drie 
maanden. Adres don arch. R. van der Woerd Hz., Enschede 

— B e k w a a m bo u w k 11 nd ig- t 0 c ke naar , tegen Hink salaris. 
Adres den ing-arch. .1. Dony, te 's Hertogenbosch. (Zie advert, 
in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen -.oorden ten pefieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een jongmensen met diploma ambachtsschool eu burger
avondschool cn bovendien nog een jaar grondig teekciioiidcrrie.ht 
genoten hebbonde, zoekt plaatsing als teekenaar. Adres onder 
uo. 33 Bureau dezes. (2) 

IMIIIIMATIKIII ni:.u: TKCIIXISCIIE VAKVI:RI:I:XII;INÜ, AMSTERDAM. 

Opzichtcr-Teekcnaar: leeftijd 21 j . , verl. Sal. ƒ 115 per md. 
25 as u un 

nl Uitvoerder 
of Teekenaar 

•li 
80 
23 
18 
•2s 

85 a 90 
„ 60 
„ 80 a 80 
, 80 ü 90 
„ 110 a 70 
,, 80 ii 90 

Bij de publieke werken der Ge
meente Enschedé wordt aanvankelijk 
voor d r i e m a a n d e n gevraagd 

een bouwkundig Opzichter 
op een salaris f70 per maand. 

Gezegelde adressen in te zenden 
v o i r 1 -I xaI ï e. k . 

ENSCHEDI;, den 15 Juni 1S9Ï. 

liurgemeesUr en Wethouders 
van Enschede: 

KDO BERGSMA, liurgemeester. 
E. TER M E U L E N , Seeretaris. 

G E V R A A G D , t e r s t o n d , een 
B E K W A A H 

Bouwk. Teekenaar, 
tegen Hink salaris. Zich te vervoegen 
bij den Ingenieur-Architect J . DONY 
te 's-Ilerto/jenbosch. _ 

STOOMTIMMER-
H0UTW0L-FABRIEK 

D I J K E R M A N A 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 
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 en 
T u l n k o e p e l * . 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
6 K R R . V A N M A L S E N , 

U t o o u i t i u i i i i . T r a l i r l e k . — DKST H A A S 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Kantoor: ISO lie Koylerkade, AMHTF.RIIAM. I'iliuaal: :»« Rokin. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën vun SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compteete Badinrichtingen — 1'rivaat'lnrichtineen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtrotl'on. — Porseleinen Badkuipe-, IJieren Badkuipen.— 
Closets, Waschtafols. Urinoirs enz. - V K 8 W 1 I I I » « en V K X T I I. A T l K. 

Belast zich metdeplautsingeu inrichting in geheel Nederland. Zeer concur! eerende prgzon. 
' Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wcderverkoopers genieten het gebruikelijke rabat, 
i Hoofdagent van R. W A T O O O D & Co Ltd. Londen. L I F T E N . 

Firma Van L e p t en J S S G. S C H U T T E I S 
Valkenburg- by Leiden. 

S C H E L P K A L K F A B R I E K en HANDEL in S T E E N K A L K en TRAS. 
Aarenten te Rotterdam de Heeren l . v i l t w s * Co., I u i d b I a a k No. *« . 

Directie te Valkenburg de heer SKNi'i'. 

UlW ftiniMüY AT P A G R O O T H A N D E L 

VA™ UMluullIjl) ü!/ vU.j Spiegel %eii*ierslas 
^ I t > II K > I . Verfwaren. 

( 3 H Ü R N A M T E E R D Gr L A B . 

KON. NED. GROFSMEDERIJ. 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel-en Constructielnhriek. Scheepshouwwerf met Dwurshelling, lang50M 
Stoombooten-, Bagger-en Spoorwegniateriual. I.Izer- en Kopergieter", /.ware en Lichte Smee-
werkcu Ankers, IJzeren cn Stalen Kettingen met certilicnat van Lloyd s en Bureau Veritas 

" I T C W i J M E R , 
Fabriek van Metaal- en Koperwerken. 

SPECIALITEIT IN STIJLWERKEN. 
Rozengracht 4 0 , AMSTERDAM. 

http://Dia.tr


Maatschpppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Ditxmitaa den Sn Juli 

ÜSB7, dos namiddags ten 2 ure (locale 
lijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 728. 
Het afbreken van de ri j tuig 

looda op liet -t.it Ion MIO-
I r F l . l t l lt<.. het vervoe
ren naar. en opatellen, 
wijzigen en i n r i c h t e n 
dier looda tot locomotie-
venlooda op het atation 
VI.INSI X(« K X . benevena 
het maken van een ge
bouwtje voor verblijf van 
m a c h i n i a t e n enz., het 
ranken van een ateen-
kolen- en takkenboaaen-
bergplnata en opbreken 
en leggen van aporen en 
wiaaela en eenige dlverae 
werken. 

Begrooting f 6:t.500. 
Dc besteding geschiedt volgens §01 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 19den 

Jnni 1897 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur 11. V A N DEK K U N te 
lireda en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dien-t van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van f X.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 26sten Juni 1897 ten 1 uur 
namiddag (West Kuropeesche tijd). 

UTJÏECHT, den 13n Juni 1897. 

AANBESTEDING. 
Op den 25n Juni IN?)?. 

des middags i t uur, zal namens de 
Directie van het '/.AVIIIÏIt-
IINTII111, AilMci 

door den Architect Ed. 
CÜIJPERS, in het Gebouw der Maat
schappij tot bevordering der Bouw
kunst, MAKNIXSIEAAT 402, worden 
aanbeateed: 

Hei V>oiiwen van 
eene I ni-i<-lit iiiü 
i en belioe ve van 
liet X^V> I>IJI* 
I Ï ^ S T I T u U T 

op een terrein 
aan cle JPrintssen-
«ï-nelit los. JII-
? I .'i t < i Amster> 
deun. 

BESTEK EX T E E K E N I N G E N zijn 
ter verkrijgen tegen betaling van f'A.— 
per stel ten Kantore van den Architect, 
Westeinde 25, waar ook inlichtingen 
gegeven worden des namiddags van 
2—4 uur. 

Assurantie Maatschappij 

tegen 

H. HARTMAN, 
Artesische en Norton putten. 

Inrichting vcor Grondboringen. 

LOOSDUINEN 

schade 

D c l lJJ lSLIl ldUri lWlJl l van 184S. 
's-GRAVENHAGE, HerHttlein, 

hoek Prinsestraat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, longe
st raat. 

L A G E l ' R K M I K X . 

H. & J. SUYVER 
FABRIKANTEN V A N 

« 0 , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amster

dam 1883 bekroond met 
B E B E DIPLOMA i hoogste onderscheiding), 

Hollandsche Tul» fll Eeepaar*, 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 

Hoütbereiding tegen bederf 
Kyaniseerinrichfingr. 

H. LENSINK, 
H O U T H A N D E L , A R N H E M , 

levert pasklaar aekyanlscerd (rel 
en cwaiuvrU) 

B a s t e r w e r k e n , S c h u t t i n g e n , V l o e r e n 
Tloerrlbl ien. I lrnri l inkkfi i . n u . ram. 

Benig zeker werkend renk- fsm 
kleurlooa middel. 

AANBESTEDING. 
Op Oossiles'itesff ilen 9J .ttitti 

#807 's namiddags l2*/i uur, zal in 
het Hotel D E ORAAI'F te Enschede 
publiek worden aanbesteed: 

Het bonnen vnn eene K A -
T O K X S r i W E K I J , W E -
VKKI . I met voorgebouw, 
tlA< 1 I I X E K A 1 I K K . K K -
T K I . H I ' I S e n K A X T O O K 
benevena liet graven van 
een It E S E K V O I K met 
Waterleidingen voor de 
F i r m a « . .1. V * X H E E K 
& Zonen. 

BESTEK en TEEKENINGEN zijn 
vun af 12 Juni verkrijgbaar ü / 2.50 
per stel ten Kantote der lirma V A N 
H E E K & Co. 

AANWIJZING op het terrein heeft 
plaats op Maandag 21 Juni 's voor
middags te lO'/a uur. 

De Architect, 
SIDNEY STOTT. 

BECKER iBUDDINGU 
Arnhom. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S H O E K H E E T -
KN ANDKUK 

I X S T R I . T I K X T E X , 

voor INGENIEURS, A R C E I T E C T B H , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, em*, 

(•c e m a i l leerde 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Javasche Bosch-Expl.-Mij 
vjh F. Buwalda & Go. 

» - DJATIHOUT (JAVA-TEAK). 
Alle houtsoorten worden tegen concurreerende prijzen in loon gezaagd 

Nle>osnho**1*atferij i lie llireetir. 
Overzijde van het IJ , Nieuwe Doelenstraat 12—14 bij de Munt, 

westelijk r. h. Tolhuis. Amaterdam. 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

23sI- J A A R G A N G N ° . 26. Z A T E R D A G , 26 Juni 1897. 

REMCTE 
Abomu 

op 1 Api 

V. W. VAN' til'.N'l i l ' JC,/.. Adrc- voor Redactie cn Administ ratic: Hureau van Dc Opmerker, Van llylandtstra.it 116, 's-Gravenhage. 
Advcrtcnticn van 1 tot 6 regels f 1,30, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer /0.20 (Irootc letters wunleit berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers me: 
plaat /'o 25, zonder plaat ƒ0.15. 

entsprijs per jaar voor het binnenland ƒ5.—, waarover 
en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 

België, bij vooruitbetaling /b.50 cn voor dc overige lauden der Post
unie, met inbegrip van Nederjandsch-Indig en Transvaal, bij vooruit-

•-feetaliing fj.y>. 

B IJ D E P L A A T . 

1 .lctails, op bijgaande plaat voorkomende, heb
ben betrekking op het winkelhuis aan het Noordeinde 
te 's-( iruvenhage, waarvan opstand en plattegronden 
werden voorgesteld op de plaat, met het nommer van 
16 Januari jl. toegezonden. 

I. W . BOSBOOM, 
Architect. 

R E I S H E R I N N E R I N G E N . 
IXIO R 

A . \ V . W E I S S M A N . 
I. 

Straatsburg. 
Wanneer men op een schoonen voorjaarsdag in dc 

gemakkelijke wagens, die tusschen den Hoek van 
Holland en Bazel loopen, de Rijnstreek en de 
schilderachtige Balts heeft doorgereden, dan ziet men 
een vlakke landstreek, den Elzas. Wie verwachten 
zou nog sporen te zullen zien van den Fransch-
Duitschen oorlog, vindt zich bedrogen. Zeven-en-
twintig jaren zijn ruimschoots voldoende geweest om 
de wonden, door den krijg geslagen, te heelen. 
Overal vertoonen zich lachende dorpen, prachtige 
beukenbosschen en beploegde velden, met lange stok
ken , waarlangs de hop later zal omhoog klimmen, 
bezet. 

Kindelijk teekent zich links, tegen het blauwende 
Schwar/.wald, de omtrek van den Straatsburger 
Munstertoren en kort daarna rijdt de trein het station 
der hoofdstad van den Elzas binnen. 

Dit station is een van de vele nieuwe bouwwerken, 
waarmede het Duitsche bestuur de stad bedacht 
heeft. Er zijn blijkbaar geen kosten aan gespaard. 

Fresco's in de groote hal, betimmeringen van blank 
hout, graniet, mozaïek, kortom alles, wat de moderne 
Berlijnsche gebouwen vertoonen, is ook hier te zien, 

Als de onmacht der hedendaagsche Duitsche bouw
meesters, om wat wezenlijk schoons te scheppen, nog 
bewijs behoefde, dan ware het hier te vinden. 

V ó ó r het station staat een electrische tram met 
bovengrondsche leiding de reizigers op te wachten, 
om ze naar het hart der stad te brengen. Ik maak 
echter van dit echt modern vervoermiddel geen ge
bruik. Het lange zitten in den trein doet mij naar 
wat beweging verlangen. Daarom drentel ik de tram
lijn langs, om zoo al vast wat van de stad te zien. 

Wanneer al te bedachtzame Nederlandsche stads
besturen , die zich bevreesd maken vcor de ontsiering 
hunner veste door de leidingen, welke het systeem 
medebrengt, zich van het ongegronde hunner bezorgd
heid overtuigen willen, laten zij dan een uitstapje naar 
Straatsburg maken. Op de meeste punten is de kabel 
aan dwarskabels, die aan isolatoren, in de gevels der 
huizen bevestigd zijn, opgehangen. Slechts op pleinen 
en kaden zijn lichte steunpalen geplaatst, die heel 
wat minder in het oog vallen dan bv. de bekende 
Treub-palen te Amsterdam. Ook bochten worden 
overal met gemak doorreden. Daar men telkens vonken 
ziet overspringen schijnt er nog al wat van de electrische 
kracht verspild tc worden. 

De schade, door het bombardement van 1870 te
weeggebracht , is blijkbaar geheel hersteld. Wist men 
het niet, men zou niet zeggen, dat men in een stad 
was, die toen zoo deerlijk werd geteisterd. Wat mij 
het meest trof waren de talrijke oude vakwerkgevels, 
met snijwerk en beeldhouwwerk versierd en van jaar
tallen uit de 16e en 17e eeuw voorzien. 

A l die gevels zijn wel echt en geenszins nieuwe 
herhalingen van vroegere origineelen. De bommen 
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moeten dus, bij al de verwoesting die zij aanrichtten, 
ook geheele stadsdeelen hebben gespaard. 

De tramlijn volgende, kom ik aan den Kleber-Platz, 
een ruim plein , als park aangelegd , waarin een fontein 
ïustig klatert. De l-'ranschc generaal, naar wien het 
plein genoemd is, staat daar in brons. Het maakt een 
eigenaardige indruk, als men in de Aubette, het 
groote paleis aan dc noordzijde van het plein. de 
Duitsche hoofdwacht gevestigd ziet. De held van 
Heliopolis heeft zeker niet gedacht, dat zijn beeld 
nog eenmaal door vreemde soldaten bewaakt zou 
worden 

De gebouwen aan dit plein zijn niet van groote 
beteekenis. De Aubette, die in 1870 geheel verwoest 
werd, is nieuw opgebouwd, doch waarschijnlijk niet 
zonder afwijkingen van het vroegere ontwerp. 

De Gewerbslauben, een drukke straat met veel oude 
gevels, leiden mij nu naar den Gutenberg-Piatz, dus 
genoemd naar een standbeeld van den man, die voor 
den uitvinder der boekdrukkunst doorgaat. Dit monu
ment is het werk van niemand minder dan David 
d'Angers, liet voetstuk, met zijn bijzonder uitvoerig 
bewerkte basreliëfs is wat druk; het beeld van Guten
berg is zeker niet het beste wat David d'Angers ge
maakt heeft. Ik voor mij verkies verre het fronton 
van het Pantheon te Parijs, of het beeld van (Jonde 
te Versailles. 

Daarom houd ik mij bij het standbeeld dan ook 
niet lang op, en werp slechts een vluchtigen blik op 
het schilderachtige Hotel du Commerce, met zijn 
aardige gevels van 15S5. Aan het eind van de Kramer-
gasse wenkt mij de .Munsterkerk , Straatsburg's grootste 
bezienswaardigheid. 

Die Kramergasse met haar antieke huizen is, op 
zichzelf beschouwd , wel een eigenaardige toegang tot 
het kerkgebouw. Alaar zij is te smal en reikt tetlicht 
tot de kathedraal , dan dat het mogelijk is een be
hoorlijk gezicht op den westelijken gevel te krijgen. 
Op de afbeeldingen, die men van de Munsterkerk 
maakt, wordt met dichterlijke vrijheid aan de Kramer
gasse een veel grooter breedte gegeven , dan zij werke
lijk heeft. 

Vandaar dan ook dat het effect, door het bouw
werk teweeggebracht, niet medevalt. Ik weet wel, 
dat in de middeleeuwen de kerken altijd haast inge
bouwd waren, en dat dit inbouwen door sommige 
hedendaagsche schrijvers als iets wonderfraais be
schouwd wordt. Maar ieder geval dient op zichzelf 
bekeken te worden. En nu is hier te Straatsbtirg, 
waar de westelijke gevel de meest bezienswaardige 
mag heeten , het kleine pleintje eigenlijk een breede 
straat — dat Münsterplatz heet, zeker niet geschikt 
om het effect van den gevel te verhoogen. 

Ook aan de noordzijde van het gebouw is niet veel 
ruimte; het plein aan die zijde, Domplatz genaamd, 
heeft slechts geringe afmetingen Alleen aan de zuid
zijde waar zich de uitgestrekte Schlossplatz bevindt, 
kan men het ensemble van het gebouw goed overzien. 

De kerk is niet zulk een goed geheel als andere 
kathedralen, daar de oostelijke deelen grootcndecls 
Romaanse!), de westelijke daarentegen Gothisch zijn. 
Op zichzelf zou dit verschil van stijl nog niet zoo 
hinderlijk zijn, ware het niet, dat koor en transept 
door hun betrekkelijk geringe afmetingen den bouw
meesters van het schip belet hadden, hunne vleugelen 
met volle vrijheid uit te slaan 

Twee eigenaardigheden troffen mij in deze Straats-
burgerkerk, nl. dat zij geheel uit roode zandsteen is 
opgetrokken en dat zij er zoo frisch en onberispelijk 
uitziet, als ware zij gisteren voleindigd. De roode 

zandsteen schijnt mij geen bijzonder fraai bouwmate
riaal ; uit de keurige afwerking van alles was het 
duidelijk te zien, dat er juist zoolang gerestaureerd 
was, tot er niet meer te restaureeren viel. Ik mag 
zulke opgeknapte kerken niet; wat is echt. wat is 
namaak, vraag ik dan en ik ben erover ontstemd, 
als ik het antwoord niet geven kan. 

De kathedraal is van binnen in een halve schemering 
gehuld. Dit wordt deels veroorzaakt door de gekleurde 
vensters, deels door de donkere tint van de zand
steen. Het koor, dat als halfcirkelvormige nis tegen 
het kruis der kerk is aangebouwd, schijnt met zijn 
krocht uit het begin der 12e eeuw afkomstig. De 
beide kapellen daarnaast en het transept hebben echter 
een laat-Romaansch karakter. 

Het is interessant op te merken hoe, tijdens den 
bouw, de afdekking der armen van het kruis ver
anderd is (lorspronkelijk schijnen de bouwmeesters het 
voornemen gehad te hebben ieder transept met één 
groot kruisgewelf te overspannen, zooals nog aan de 
schalken te zien is. Maar toen het er op aankwam , 
durfde men zulke reusachtige gewelven niet te maken. 
Iedere beuk- werd daarom door een pijler in vier 
vakken verdeeld, die ieder hun eigen kruisgewelf 
kregen. Ook aan de noord- en zuidzijde van het 
kruis der kerk was toen natuurlijk een dergelijke 
pijler onmisbaar, om voor de gewelfribbcn steun te 
vinden. De drie noordelijkste pijlers zijn zeer een
voudig; zij hebben alleen een bladkapiteel. De zuide
lijke pijler daarentegen is achtkant, van schalken 
voorzien en prijkt met twaalf beelden. Heneden staan, 
op korte zuilen, de vier evangelisten, hooger vier 
engelen met'bazuinen en bovenaan Christus met drie 
engelen, die de werktuigen der passie dragen. Het 
kapiteel heeft reeds een Gothisch karakter. 

In de vensters van het transept zijn vele merk
waardige overblijfselen van glasschilderkunst uit het 
laatst der twaalfde en het begin der dertiende eeuw 
bewaard gebleven. Aan de noordzijde vindt men 
Christus in heerlijkheid, de H . Laurens en Johannes 
den Dooper, aan de zuidzijde verscheidene heiligen. 
Deze glasschilderingen, ofschoon gerestaureerd, zijn 
toch nog duidelijk kenbaar als werk uit den Romaan-
schen tijd. Haar karakter is zoo archaïsch, dat zij 
ongetwijfeld ouder moeten zijn dan de vensters, die 
zij vullen. 

De gevel van liet noordelijk transept heeft een 
volkomen komaansch karakter. Slechts één portaal 
is hier aanwezig, wel een bewijs, dat de bouw
meesters oorspronkelijk het plan niet hebben gehad, 
dit transept in twee beuken te scheiden. Het zuidelijk 
transept daarentegen heeft twee portalen, waaraan te 
zien is dat dit gemaakt moet zijn toen tot de twee 
beuken reeds bjsloten was. 

Gothische details worden, zooals ik zeide, aan den 
noordelijken gevel nog niet gevonden. De voorbouw, 
de bekroning en de hoektorentjes behooren blijkbaar 
niet tot het oorspronkelijk ontwerp, doch zijn latere 
toevoegsels in laat-Gothischen trant. Twee zeer een
voudige vensters, een roosvenster daarboven en een 
booggalerij, ziedaar de elementen , waaruit de gevel 
is samengesteld. Het zuidelijk front heeft echter spits
boog-vensters, die evenals de twee roosvensters, daar 
aanwezig, in vroeg-Gothischen trant gedetailleerd zijn. 

De plastische versiering van het zuidelijk portaal is 
zeer rijk, doch goeddeels van de restauratie afkomstig. 
Oud schijnen nog de hoogvelden, waarop het leven 
van Maria is voorgesteld. De lager geplaatste reliefs, 
evenals cc figuur van Salomo tegen den middenpijler, 
zijn echter ongetwijfeld modern. Van de figuren tegen 

D E O P M E R K E R 1 8 9 7 . 

I 
3 2 * J A A R G A S C . 

[(WIHKEIWISHOOKDEINDEI/ 

riiotolith van G.J.Thirme, Arnhem 



203 

de zijwanden van het portaal zijn cr maar twee be
waard; zij verbeelden liet Christendom en het Joden
dom , of de Genade en de Wet, onder de gedaante 
van vrouwen. Het Christendom draagt een kroon en 
heeft een miskelk en kruisstaf in de handen; het 
Jodendom is met een blinddoek en een gebroken staf 
voorgesteld. 

Is reeds aan den kruisbeuk. vooral aan de zuidzijde, 
de overgang van den Romaanschen naar den Gothi
schen stijl waar te nemen, het schip met zijn zijbeuken 
draagt geheel het karakter van de Gothiek uit de tweede 
helft der 13e eeuw. De bouwmeesters, die dit werk 
ontwierpen, u aren gebonden door de afmetingen der 
reeds bestaande oostelijke deelen. Ue breedte van het 
kruis gaf de breedte van den middenbeuk aan; de 
zijbeuken kregen de halve breedte van de transept
armen. Het gewelf van het middenschip werd zoo hoog 
gemaakt als mogelijk was; op het effect van den Romaan
schen kruiskoepel was dit niet van gunstigen invloed. 

< Indanks alle pogingen, om het schip zoo hoog 
mogelijk te maken is het doel, om aan het geheel 
slankheid te geven , slechts ten deele bereikt. He pijlers 
tusschen de beuken hebben bladkapiteelen. In het 
bijzonder trof mij de groote breedte der vensters; de 
kerk zou daardoor van binnen een bijzonder helder 
licht ontvangen, ware het niet dat dc gekleurde 
vensters en de donkere tint van de roode zandsteen 
alles veel somberder maakten. 

Under de glasschilderingen komt ook hier veel 
merkwaardigs voor. Geheel Romaansch van karakter, 
en zeker veel ouder dan het schip zelf, zijn de drie 
afbeeldingen van keizers aan de westzijde van den 
noorder/.ijbeuk. Iedere keizer heeft een nimbus om 
het hoofd, waarin zijn naam is aangebracht: Hein-
ricus Rex, Kridericus Rex en Hcinricus Babenbcr-
gensis. /.ij verbeelden Hendrik V I . Barbarossa en 
Hendrik den Heilige. De keizers hebben statige hou
dingen ; de Gothische baldakijns, waaronder zij staan , 
hebben het karakter van ± 1300, doch de figuren zelf 
zijn zeker een eeuw ouder. Frederik Barbarossa heeft 
natuurlijk rood haar en baard; hij draagt een donker
groene tuniek en een goudgelen mantel. Hendrik VI 
en de Babenberger hebben een glad gezicht, /eer op
merkelijk is de techniek dezer glasschilderkunst. Slechts 
zeer kleine, verschillend gekleurde stukken glas zijn 
gebruikt. Vooral in de gezichten maakt dit een zonder
ling effect. Het lood dat de glasstukken, die de oogen 
verbeelden , bijeenhoudt, heeft bijv. den vorm van een 
bril, zoodat het schijnt alsof de drie keizers bijziende 
waren. In de 13e eeuw waren brillen echter nog niet 
bekend, en de beschouwers konden aan de voorstelling 
geen aanstoot nemen. 

De reeks van vorstelijke personen is in tie 14e 
eeuw voortgezet. Allengs wordt de kleurenharmonie 
rijker, de teekening vrijer. Eenige vensters van den 
zuiderzijbeuk zijn niet tafereelen uit de gewijde ge
schiedenis gevuld; zij zijn uit den lateren tijd der 14e 
eeuw afkomstig en maken den indruk van door
schijnende tapijten. Ook eenige 15e-ecuwsche vensters 
zijn hier aanwezig. Voor wie de geschiedenis der glas
schilderkunst in de middeleeuwen wil bestudeeren, 
bestaat hier dus een goede gelegenheid. Wel zijn de-
glazen gerestaureerd, doch met eenige oefening leert 
men weldra oud en nieuw onderscheiden. 

1 >e gewone toeristen gaan deze kunstwerken voorbij, 
doch staan met groote belangstelling te kijken naar 
het uurwerk, dat tegen den oostelijken wand van het 
zuider-transept is opgesteld. Hoe kunstig overigens 
ook, zoo behoort dit uurwerk toch niet tot het domein 
der eigenlijke schoone kunsten. 

Een prachtig stuk werk is echter de steenen predik
stoel , wiens flamboyantvormen het begrijpelijk maken . 
dat de legende zegt, hoe de beeldhouwer het geheim 
kende, om den steen te gieten. Niet minder rijk zijn 
de beide kapellen aan de noord- en zuidzijde van 
het schip. De laat-Gothiek heeft weinig voortgebracht, 
dat daarmede vergeleken kan worden. 

Het schijnt dat men omstreeks 1500 het voor
nemen heeft gehad het schip van nog twee zijbeuken 
te voorzien. Althans zoowel aan de noord- als aan 
de zuidzijde der kerk zijn laat-Gothische arcades aan
wezig, doch zonder dak of overwelving. 

Ik heb nog slechts ter loops gesproken over den 
westelijken gevel, die algemeen als het schoonste 
deel der kathedraal geldt. Hij heeft niet geheel en al 
beantwoord aan mijn verwachting. Een schoon ensemble-
zou zeker verkregen zijn, indien het oorspronkelijk 
plan gevolgd ware en het systeem der Fransche 
gevels consequent ware volgehouden. De drie portalen , 
de benedenste torenverdiepingen, het sierlijk roos
venster , de zuiltjes en traceeringen, die als kantwerk 
vóór den eigenlijken gevel zich uitbreiden, dit alles 
was een bijzonder gelukkig begin. Maar de latere 
bouwmeesters hebben alles bedorven , toen zij tusschen 
de bovenverdiepingen der torens een verbinding 
maakten en aan den gevel een hoogte gaven, die 
geenszins aan zijn breedte geëvenredigd was. En de 
noordelijke toren, op het dus verkregen platform 
gezet, is zeker een meesterstuk van constructie, doch 
verraadt weinig goeden smaak. Eeuwen lang was deze 
toren de hoogste op aarde en de Straatsburgers wa
ren daar niet weinig trotsch op. / i j noemden hem 
het achtste wereldwonder en werkelijk niet ten on
rechte. Want in onzen tijd zijn wel de torens te 
Keulen voltooid, die den Straatsburger twaalf meters 
in hoogte overtreffen, doch dit geschiedde met be
hulp van stoom- en andere werktuigen. waarover de 
hedendaagsche techniek beschikt, terwijl de 15-ecuw-
sche bouwmeesters zich met de gebrekkige hulpmid
delen van die dagen tevreden moesten stellen. 

De Straatsburger toren maakt, afgezien van zijn 
gering artistiek verband met den gevel, meer indruk 
dan zijn Keulsehe broeders. Men beseft beter, dat hij 
hoog is; dit wordt veroorzaakt door de betrekkelijk 
geringe afmetingen van de eigenlijke torenspits en 
daarenboven door de recht opgaande lijnen van den 
toren zelf, die alleen aan het benedendeel door de 
steunbeeren en hunne fialen eenigszins gebroken wor
den. I Iet gedeelte boven het platform is echter zuiver 
loodrecht, achtkant in plattegrond. Op de hoeken 
staan opengewerkte traptorens, die plotseling eindigen 
als dc spits begint. Ik geloof echter dat dit zoo niet 
bedoeld was , maar dat de vier spitsen , 0111 de middenste 
heen , onuitgevoerd zijn gebleven. 

Zooals ik reeds zeide doet de toren, trots zijn rijke 
I 5e-eeuwsche details, aan den gevel uit een esthetisch 
oogpunt schade. Ware de middenbouw weggelaten en 
iedere toren van een spits voorzien in verhouding tot 
het overige, het effect zou meer bevredigend zijn ge
weest. Toch schijnt het mij goed, dat de zuidelijke 
toren onuitgevoerd is gebleven, want wanneer die een 
pendant van den noordelijke ware geworden, dan 
zou de gevel nog minder bij dc kerk gepast hebben 
dan nu. 

Vormt de Munster Straatsburg's voornaamste beziens
waardigheid, voor den architect is er nog heel wat 
meer waar te nemen. Het „Sch los s" , dat aan de 
zuidzijde der kathedraal staat, en dat, met zijn achter
gevel, aan de IU uitkomt, is een werk van Robert 
de Cotte, den begaafdsten leerling van Hardouin 



Mansard. De Cotte had in het eerste derde deel der 
18e eeuw een uiterst drukke practijk. Zijn werk is 
de versiering van het Grand Trianon te Versailles, 
de Salie du Conseil te Fontainebleau, Saint Roch te 
1'arijs; doch ook de Duitsche kerkvorsten behoorden 
tot zijn begunstigers. I Iet slot te Bonn, dat bij Poppels-
dorf en dat bij Hanau zijn naar zijn plannen gebouwd. 

De Cotte is een meester uit het tijdperk, dat als 
., Rococo'' bekend staat, en dat, doch m. i. ten onrechte, 
in geen best blaadje staat, want bij nadere studie wint 
het zeer. In het maken van mooie plattegronden, van 
indrukwekkende gevels zijn de meesters van dien ten 
onrechte veroordeelden tijd onovertroffen. Het slot te 
Straatsburg kan daar het bewijs van leveren. 

De kardinaal De Rohan, bisschop van Straatsburg, 
die het in 1731 liet beginnen , wenschte zich een deftig, 
vorstelijk verblijf, ingericht met al het gemak en de 
•veelde zijns tijds. De Cotte was juist de man, om 
hem daaraan te helpen. Hij schikte de vleugels om 
een groot, indrukwekkend binnenplein, en hield zijn 
gevels streng van lijn, in een soort van rustiekwerk. 
Slechts hier en daar zijn de assen door pilasters 
frontons en eenig beeldhouwwerk gedicteerd. Een 
uiterst deftig ensemble is op deze wijze verkregen; 
van de grilligheid, die als een kenmerk van den 
Rococostijl pleegt door te gaan, is niets te bespeuren. 

Alleen van binnen, in de vertrekken, zijn de weel
derige vormen aan het woord. Doch zelfs hier heeft 
de meester, waar het noodig was, strenge lijnen aan
gewend. 

Om zich ervan te overtuigen, welk een groot 
kunstenaar De Cotte was, kan men niet beter doen 
dan. na zijn werk gezien te hebben, de 111 in ooste
lijke richting te volgen, om het nieuwe stadsgedeelte, 
lat under de Duitsche heerschappij verrezen is, te 

bezoeken. Daar heeft de Duitsche Keizer zich een 
paleis laten zetten, dat al de smakeloosheid van de 
nieuwere Berhjnsche architectuur vertoont. Ook hier 
is rustiekwerk gebezigd, doch niet in de sobere be
handeling van de fransche Rococo, maar als over
drijving van de Florentijnsche manier. Alle details 
zijn bot en plomp; een dak van roode pannen staat 
weinig gedistingeerd. .Maar het ergste van alles is de 
koepel in het midden, vierkant en bekroond door 
twee bronzen mansfiguren , die een vlaggcstok houden. 
Men denke zich een paar korte, breede bierbuiken, 
en men heeft een denkbeeld van de schoonheid dezer 
beide beelden. 

Van binnen is alles gemeubeld en versierd met die-
banale pronkerigheid , die de specialiteit der Duitsche 
fabrikanten schijnt te zijn. 

Tegenover dit paleis staan een paar andere ge
bouwen, die al niet veel beter zijn, doch die tenminste, 
daar zij soberder zijn gehouden, minder hinderen. 

De gebouwen der Universiteit, aan de overzijde 
van tie III gelegen, maken indruk door hun kolossale 
afmetingen Doch als voortbrengselen van bouwkunst 
zijn zij niet zeer aantrekkelijk. Voor de gevels zijn 
pilasters of halfztiilen het meest gebr tkt. Het vraag
stuk, om met die hulpmiddelen de noodige afwisseling 
te verkrijgen, heeft men niet pogen op te lossen. 

In het collegegebouw, met een overdekte binnen
plaats , is een kleine schilderij-verzameling te zien. 
Slechts enkele stukken , een Baldung Grien, een Crivelli 
een 1'enni, zijn van beteekenis. De overige gebouwen 
der Universiteit, die symmetrisch om eeri park zijn 
geschikt, worden, om hunne inrichting, door deskun
digen zeer geroemd. Aan'de noordzijde ligt het schei
kundig laboratorium met een groote oranjerie daar
naast ; aan de zuidzijde zijn de natuurkundige en 
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plantkundige laboratories geplaatst. Ken sterrew:chr 
aan de oostzijde voltooit het geheel. 

Mijn tijd liet niet toe, al deze gebouwen van binnen 
te zien. Het is misschien onredelijk, aan dergelijke 
stichtingen den eisch te stellen, dat zij als kunstwerken 
moeten voldoen. Daarom zal ik mij maar van verdere 
beschouwingen over de architectuur van deze bouw
werken, of van de nabijgelegen zoölogische en geolo
gische laboratories onthouden. 

Aan de zuidoostzijde der stad is de buurt der 
kazernen en der andere militaire gebouwen , die het 
begrijpelijk maken, hoe Straatsburg in vredestijd een 
garnizoen van 16,000 man heelt. Men vindt aan die 
zijde ook de citadel en den, na het bombardement, 
herstelden vestingmuur, die hier een aanvang neemt 
en die de geheele stad omgeeft. O f een dergelijke 
muur in onzen tijd van veel nut is, durf ik niet be
slissen. Meer dienst zullen de veertien forten kunnen 
doen, die de stad aan alle zijden omgeven. 

De poorten in den vestingmuur zijn niets dan openin
gen , die vermoedelijk in oorlogstijd met aarde of iets 
dergelijks dicht gemaakt zullen worden. 

Achter den vestingmuur, aan de zuidwestzijde der 
stad , is een complex van ziekenhuizen gelegen, waarbij 
ook de gebouwen voor het geneeskundig onderwijs 
zijn geplaatst. De opvatting van dit alles is zeker 
flink; moge misschien de architectuur geen groote 
pretenties maken, het is toch wel duidelijk, dat alles 
uit een ruime beurs gebouwd werd. 

Als men, na dit kwartier bezocht tc hebben, zich 
weer noordwaarts naar de stad wendt, dan maakt het 
Oude Straatsburg met zijn roode daken, zijn torens 
en spitsen, aan de kronkelende 111 gelegen, een bij
zonder schilderachtigen indruk. Aan den St.-Nicolaus-
staden trok een nieuwe school mijn aandacht om haar 
sierlijke vormen; in den topgevel ontbrak zelfs een 
keurig uitgevoerd relief, naar het scheen St. Joris 
met den draak verbeeldend, niet. Ik dacht aan de 
architectuur der in de laatste jaren gebouwde Amster
damsche scholen en de vergelijking viel niet ten gunste 
van haar, die nog altijd de kroon van Europa draagt, 
uit. Toch heeft Straatsburg nauwelijks honderdduizend 
inwoners en streeft Amsterdam het half millioen haast 
voorbij. 

De Thomas-kirche is hier niet ver van daan. Zij 
is een gerestaureerd werk uit de 13e eeuw, goeddeels 
Romaansch en voor den Protestantschen eeredienst inge
richt. ( >m haar bouwkundige waarde behoeft men deze 
kerk niet te bezoeken. Maar zij bevat, in het graf-
teeken voor den in 1750 overleden maarschalk Maurits 
van Saksen, een kunstwerk van den eersten rang. 
Wel noemen de Duitsche reisgidsen het „ein Werk 
in dem pompös schwülst igen Stil der Pompadour-
I lerrschaft," maar dit oordeel is onbillijk. Jean Baptiste 
Pigalle toch toont zich hier een uitmuntend beeld
houwer. Wanneer zijn groep het kenmerk der .W'IIIde 
eeuw draagt, dan is dit zeker een verdienste en geen 
blaam. Is het geheel wat theatraal, het is toch tevens 
effectvol. De dood opent het graf aan de voeten van 
den held van Fontenoy, dien het bedroefde frankrijk 
te vergeefs terug wil houden. Mars staat treurend 
daarbij. Dc compositie is wel overwogen en zeer goed 
van lijnen; was er iets minder overdrijving in de ge
baren , dan zou het geheel daardoor gewonnen hebben. 
Doch vooral de uitstekende technische uitvoering maakt 
veel goed. 

Door de Schlossergasse komt men nu weer op den 
Gutenbergplatz, die als het ware het hart der stad 
vormt. 

Ik dwaalde ten slotte nog wat in Straatsburg rond , 
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om de oude gevels wat nader te bekijken. Zeer interes
sant scheen mij het Kammerzellsche Haus op den 
Münsterplatz, met zijn fraai houtsnijwerk; het Haus 
zum Raben aan den Schiffleutsstaden; de daarbij 
gelegene „Grosse Metzig", een vleeschhal, met een 
oudheidkundig museum op de bovenverdieping; het 
Bocklin-Haus, een koffiehuis nabij de Stephanskirche, 
met een prachtige Renaissance-trap op de binnenplaats. 
A l deze gebouwen dragen het karakter van het laatst 
der 16e eeuw. Ook deftige gebouwen uit d e l Se eeuw 
zijn niet zeldzaam. Vooral aan de Brogue-Platz, eigen
lijk een breede boulevard , aan welks einde de schouw
burg zich verheft, worden deze aangetroffen. Hiertoe 
behooren het Raadhuis van 1737, het Generaal-
commando van 1740 en het paleis van den Stad
houder, met het jaartal 1730. 

Gaarne had ik nog meer van Straatsburg gezien, 
doch mijn tijd was beperkt, en zoo moest ik heel 
wat merkwaardigs overslaan, om mij alleen tot het 
voornaamste te bepalen. 

R K C L A M K - K U N S T . 
Een ingezonden stuk, in de „Provinciale Geldersche 

en Xijmeegsche Courant" handelt over den wedstrijd 
voor een reclame-biljet voor de Vereeniging Nijmegen 
Vooruit. Wij- hopen in de gelegenheid te zullen zijn, 
later op dien wedstrijd terug te kunnen komen. Maar 
in dit ingezonden stuk schijnt ons zooveel juistheid 
van zienswijze te liggen, dat wij enkele gedeelten 
onzen lezers willen mededeelen. 

„ D e fijn-schilderkunst geeft in vorm, kleur, licht 
en schaduw de omgeving weer, zoodat wij op het 
platte vlak de ruimte meenen te zien. De decoratieve 
kunst gebruikt geen schaduw en teekent niet licha
melijk, maar vlak, is meest geprojecteerd voorgesteld ; 
de kleuren staan meest naast elkaar — öf natuur-
kleur, óf er dichtbijkomend, om harmonie te ver
krijgen. Twee verschillende wijzen dus om iets op 
een plat vlak voor te stellen. Niet elke decoratieve 
voorstelling kan zich echter streng houden aan de 
tweede manier. 

„ D e decoratieve kunst vraagt echter meer dan 
teekening en kleur, namelijk gedachten-beteekenis. 
Bevordering van het vreemdelingenverkeer behoorde-
dus in de teekening te lezen te zijn geweest. 

„Ken groot deel der ontwerpen, goed van ge
dachte , teekening cn kleur , schijnt de aandacht niet 
verdiend te hebben, omdat ze sterke kleuren misten 
— een fout in de oogen van hen alleen, die tot eisch 
stellen voor een reclame-biljet sterke kleuren te ge
bruiken." 

,,Kr hingen biljetten, nobel geteekentl, eenvoudig 
en streng bouwkundig opgevat, die door sierlijkheid 
of rangschikking der motieven even goed de aandacht 
trokken als andere door sterke kleur, en die de bedoeling, 
een adreskaart voor Nijmegen te zijn, beter weer
geven. Dat is in sommiger oog weer verouderd; maar 
hoe moet men Nijmegen's schoon op een biljet anders 
aanprijzen? Moet men alleen een lijst geven van het 
merkwaardige, dan zijn advertenties in de dagbladen 
alleen ook goed. Dc meeste inzenders hebben die ver
ouderde — ik zeg goede - opvatting gehad. 

„Maar de bekroonde geeft een roode lucht, het 
zwarte silhouet der stad en daaronder een blauw wa
tervlak, waartegen op een balkon of zoo iets drie 
halve figuren geprojecteerd uitkomen, die naar een 
stoomboot zien. Hierin zie ik geen adreskaart of een 
reclame om het vreemdelingenverkeer te bevorderen. 
Mij dunkt, de oude reclamekaart was beter te ge
bruiken. 

„ D e bekroonde had in een gele omlijsting even 
goed gelijke banen rood, zwart en blauw kunnen zet
ten en daar dwars doorheen een opschrift, want wat 
vertellen die drie poppen ? Nu kan men redeneeren: 
wij willen die roode lucht, die zwarte stad enz., want 
het biljet moet in de verte te zien zijn. Welnu , dan 
hadden drie gekleurde strepen in gelen rand met het 
opschrift ook voldaan. 

„Maar moet een reclame-biljet altijd uit de verte 
gezien worden? Een biljet als het bekroende zal ons 
bv. zittende in een stationswachtkamer, niet blijven 
bekoren. 

„Een reclame-biljet moet niet alleen gelezen, maar 
ook bezien kunnen worden en gedachten wekken door 
de voorstelling. Zet voor de inscriptie van het be
kroonde in de plaats „Stoombootdienst Nijmegen— 
Rotterdam", dan zal niemand zeggen, dat dit niet 
goed is, want dat duidelijk uit de voorstelling blijkt, 
hoe een vereeniging vreemdelingenverkeer wil bevor
deren. 

„ H e t ontwerp doet door technische behandeling 
denken aan tegelbeschildering — te zien aan de on
middellijkheid der toets of teekening — of aan ver
siering in gebrand glas, door de breede lijnen die aan 
het lood herinneren, waartusschen het glas gevat 
wordt; een doodgewone voorstelling van een stad aan 
een rivier met een paar figuren. 

„ D e nieuwe richting wil, volgens sommigen, de 
kunst in het dagelijkse!) leven brengen. Maar met die 
oppervlakkigheid zal het publiek niet gebaat worden." 

Wij zijn het geheel met dezen inzender eens. De 
„nieuwe" kunst, eerst als grap, als gril, wel aardig 
gevonden, is lang niet overal voor geschikt. Men kan 
het publiek niet kwalijk nemen, dat het er om lacht. 

„(est rut a véeu ee que vivent les roses: 
„L'espace i/'iui matin." 

Komt het zoo uit, dan kan men met die grappige 
kunst vrede hebben. Maar wil zij langer haar ephc-
mcer bestaan rekken, dan worde zij afgemaakt. 

„ D E A A N N E M K R " . 
Menschen, die geen argumenten meer hebben om 

in een fatsoenlijk debat te bezigen, gaan er vaak toe 
over, minder behoorlijke uitdrukkingen te gebruiken, 
om zoo de tegenpartij, die zij weten, dat daarop niet 
zal antwoorden, tot heengaan te nopen. 

De redactie van De Aannemer, blijkbaar au bout 
de son latin, volgt tegenover ons deze tactiek; zij 
heeft er succes mede , want wij zullen het debat staken, 
en het niet hervatten, voor een meer parlemen
taire bestrijding ons dit mogelijk maakt. 

Slechts éen opmerking wenschen wij nog in het 
midden te brengen. Wanneer hetgeen wij schreven 
zóo onjuist is, dat het geen antwoord waatd zou zijn, 
waarom dan kolommen vol gedrukt om het te weer
leggen? 

De ingenieurs en architecten kunnen in de boosheid 
van De Aannemer over ons schrijven het overtuigend 
bewijs vinden, dat wij gelijk hadden. Wij hebben onze 
waarschuwende stem verheven en tot eensgezindheid 
aangemaand tegenover het al stouter en stouter op
treden van tien Aannemersbond. Wordt die waar
schuwing in den wind geslagen, dan zullen zich de 
gevolgen der altijd noodlottige struisvogelpolitiek al 
ras doen voelen. 
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B O r W K l ' X D H i (iKXOOTSCIÏAP TK Vf iKAVKXI lA( i l - ) . 
Algemeene I ergadering van I 'rijdag i S Juni. 

lu hoofdzaak naar aanleiding van eenige nltnoodigingen, hud 
het bestuur zich verplicht gezien, in hot overigens tot vergaderen 
minder geschikt seizoen nog een bijeenkomst uit te schrijven. 

Vanwege dc Kamer vnn Koophandel te] *8 Uravonlia^c was 
namelijk aan het Genootschap bet verzoek gericht, zijn gewaar-
deerden steun te verleenen aan een door genoemde Kamer aan 
de Tweede Kamer der Staten-fïencraal ingezonden adres, in zake 
de vestiging van 's Kijks Ktbnogrupbisch Museum tc 's Gravenhage. 

De vergadering, mede dc wenschelykheid van die vestiging 
beamende, nam met algemeene stemmen het voorstel van het 
bestuur aan, tot hot zenden van een adres van adhesie aan dat 
van de Kamer van Koophandel. 

Van den Minister van Binnenlandsche /aken was ontvangen 
een programma van het, ter gelegenheid van de Internationale 
Tentoonstelling te Brussel te houden, Internationaal Architecten
congres, in verband hiermede word er door den voorzitter op 
gevezen dat er, om redenen, die geen uiteenzetting behoeven, 
nog uiet gedacht kan worden aan ofïiciecle vertegenwoordiging 
van bet Genootschap op dit Congres en voorgesteld, indien er 
leden mochten zijn, die het Congres op eigen gelegenheid wen
schen te bezoeken, deze eventueel te machtigen als vertegen
woordigers van het (ienootscbap op te treden. Dienovereenkomstig 
•wordt besloten. 

Geheel in dien geest werd gehandeld met de uitnoodiging van het 
Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam, tot deel
neming aan de voorgenomen excursie naar Haarlem op IU Juli e, k. 

Het programma van deze excursie luidt als volgt: 
a. Reis per spoor naar Haarlem, aankomst aldaar te 8.15 's mor

gens luit Amsterdam). Ue vereenigingen wachten aan liet station 
elkander op; 

b. wandeltocht langs bet Spaarne, bezichtiging Uakkeuesser-
kerk, Amsterdamsche poort. Waag en St. Havo; 

c. ontbijt waarvoor elk deelnemer zelf zor»t: 
d. stadhuis. Frans Hals Galerjj, Raadzalen Prinsenhof; 
e. nieuwe St. Bavo (work in uitvoering); 
f. van de nieuwe St Havo per rijuig naar het duin waar zal 

worden gedineerd (inbegrip van halve Heseh wijn). 
g. per rijtuig naar het station, aankomst omstrepks 10 uren. 
De onkosten bedragen per hootd ƒ5; hierin zijn echter niet begre

pen de reiskosten voor leden van andere vereenigingen en hot ontbijt. 
Leden eener vereeniging, die de excursie willen medemaken, 

worden verzocht de bedrage van tb gelijktijdig met de aanvrage 
op te zenden aan den Ie secretaris, den heer J . L M Lauweriks. 
American Hotel, l.eidscheplem, Amsterdam. 

Door dea voorzitter werd voorts nog verslag uitgebracht van 
de aanbieding van het eerelidmaatschap vuu het Genootschap 
aan Dr. Cuypers. Wegens het korte t yds verloop tusschen het 
besluit tot aanbieding en de plechtigheid zeil', was er geen ge
legenheid geweest, het door den heer Berden vervaardigd diploma 
voor de leden ter bezichtiging te stellen Aangezien bij do aan
bieding duidelijk was gebleken, hoezeer door den jubilaris de 
wflze, waarop hem de hulde van het (Jenootschap wus gebracht, 
op prijs werd gestold, meende de voorzitter in deze vergadering 
nog eens iu het byzondcr dank te moeten brengen aan den heer 
Berden voor hetgeen door de keurige uitvoering van het diploma 
door hem hiertoe was bijgedragen. Bij het door den voorzitter 
voor de kunstbeschouwing beschikbaar gestelde trok vooral de 
aandacht de fraaie reproductie van liet «üoodenboek vnn Ani" , 
een der merkwaardigste papyrussen uit de verzameling van bet 
BritBche Museum tc Londen 

T E C H N I S C H E V A K V E R E K N K i I X G . 
AFDEELING ROTTERDAM. 

Vergadering van 14 'juni ÏH'JÏ. 
Na lozing en goedkeuring der notulen, is de bespreking van 

de inrichting vau den loeseirkel aan de orde. 
De voorzitter doelt mede dat. hoewel de commissie voor den 

leehcirkel nog geen eindrapport heeft uitgebracht, toch alles er
op wijst, dat de oplossing dezer questie zal schipbreuk lijdon op 
de zeer beduidende onkosten, die eraan verbonden zijn; met 
het oog op de weinige belangstelling, die door de leden bij 
de beantwoording der circulaire in Maart is aun den dag 
gelogd, zou hij hot wenschclijk achten, om alleen door te 
gaan iu de richting, aangegeven door den luier Schotel, die een 
lijstje heelt bekend gemaakt van boekwerken, die liy aun belang
stellenden wil leenen, zonder ze daarom af te staan. 

Een lid stelt voor een sociëteltslokaal in te richten, waar de 
boeken enz. ter lezing liggen. Men meent echter, dat het 
sociëteitsleven te Rotterdam niet gewild is. Ten slotte worden 
do debatten gesloten cn de zaak verder naar de bestuursver
gadering verwezen. 

Tot 2e secretaris wordt gekozen de heer l \ Janne (werktuig
kundige) en de candidaat-leden worden allen nut algemeene stemmen 
aangenomen. In antwoord op het voorstel tot viering van deu 
verjaardag van de oprichting der Afdeeling wordt een commissie 
benoemd, bestaande uit vijf leden, die zal onderzoeken in hoe
verre de leden genegen zyn om mede te werken tot een feestelijke 
viering eu daarna een besluit nemen, * 

De vragenhus bevatte eon serie vragen, waarvan de beant
woording tot de volgende vergadering moest uitgesteld worden. 

VAKOPLEIDING VOOR 11 AXDW KRKsLILDf- X. 
Zaterdag j l . , den 1!» dezer, werd de derde vergadering van de 

„Vereeniging tot bevordering vun de vakopleiding voor handwerks
lieden" te Amsterdam gehouden onder liet voorzitterschap van 
den heer H. J . Do Groot. De bijeenkomst was druk bezocht en 
de voorzitter verklaarde in zijn -openingswoord, dat de vereeniging 
allerwegen sympathie en waardoering ondervindt, zoodat blijkbaar 
een gezonde opvatting van vakopleiding veld wint. 

Van do zijde van het bestuur van de ambachtsschool der afdee
ling van den R.-K. Volksbond werd een weigerend antwoord ont
vangen op het verzoek om. evenals in andere scholen, een tentoon
stelling te organise eren van proeven van leerlingen. 

Het ledental nam met 78, dat der donateurs niet 11 toe. 
By veel reden van tevredenheid waren echter ook verliezen te 

betreuren, en wel door den dood, o. m. van den lieer L. Berghuis, 
hoofdleeraar in teekenen aun do Industrieschool. Aan zijn nage
dachtenis wijdde de voorzitter een warm woord vun hulde. 

Op voorstel van den voorzitter werd eeno commissie benoemd 
om cen regeling te maken voor do pensioneering van leeraren bij 
vakonderwijs, eu besloten aan den Minister van Financiën een 
ndres te richten met verzoek om, nu de pensioneering in bet 
algemeen een onderwerp van Rek*oeringszorg uitmaakt, ook de 
pensioneering van leeraren aan ambachts- en burgeravondscholen 
te onderzoeken. 

Voorts werd benoemd een commissie van onderzoek naar het 
vakonderwijs in het binnen- en buitenland. 

Het bestuur ontving een uitnoodiging tot deelneming aan een 
conferentie niet de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonder-
wijs, die een adres aau de Regeering wenschte te richten met 
verzoek van splitsing der akten voor teekenonderwijs Deze uit
noodiging lokte nogal discussie uit, waarvan liet resultaat was, dat 
onderscheidene wenken voor een nieuw adres aan de hand werden 
gedaan. 

N'a afdoening dezer huishoudelijke aangelegenheden zette de heer 
B J. Bouwmeester, te 's Hertogenbosch, het verschil uiteen tus
schen het gewone en vak-onderwijs en beantwoordde de heer II. 
P. Priester de vraag, of de oprichting van een blad voor vak
opleiding door deze vereeniging noodig is, bevestigend en toonde 
de mogelijkheid ervan aan. 

hierna werden tentoonstellingen bezichtigd van teekeningen, 
vervaardigd door leerlingen van een vakseho.d te M ugdenburg, iu 
het vergaderlokaal Nora, van teekeningen der leerlingen der Indus
trieschool van de Mij. loot den Werkenden Stand, in het gebouw 
der Mij. vuur Bouwkunst, i n vau teekeningen en werkstukken 
der leerlingen van de beide ambachtsscholen te Amsterdam 

De heer H. P. Priester, van Leeuwarden, drong krachtig aan 
op de noodzakelijkheid van cen eigen orgaan der Vereeniging. 
voornamelijk ter bevordering van de eenheid van het onderwijs op 
de vakteekenscholen. Door herhaalde toejuichingen gaf de Verga
dering haar instemming met het denkbeeld te kennen, wat den 
voorzitter aanleiding gaf het voorstel te doen om het bestuur te 
machtigen in de volgende vergadering, iu December e. k, te 
houden, geformuleerde voorstellen en berekeningen van kosten ter 
tafel te brengen. Die machtiging werd unaniem verleend. 

Na de pauze leidde de heer lï. P J. Kalemink, uit Alkmaar, 
de vraag iu: In hoeverre zijn de teekenakten als een waarborg te 
beschouwen voor liet geven vau vak-teekenonderwijsï waarbij hij 
tot de conclusie kwam, dat dc hcótuaude akten Ml en M2 dien 
waarborg volstrekt niet geven. 

Met die conclusie waren onderscheidene leden het niet eens. 
Op bun replieken zeide de heer K , dat dc verlaging van het 
handwerk juist cen gevolg hiervan is. dat het vak teekenonderwijs 
gegeven wordt door onderwijzers, theoretisch onderlegd, doch 
die niet genoeg met de practijk bekend zijn. 

Naar aanleiding van deze ouestie bracht de voorzitter nog ter 
tulei hot adres van de Ned. Vereeniging van tot kenonderwijzers, 
boven vermeld, het resultaat van het debat was, dat met 51 
tegen IS stommen blanco besloten werd bet atlres te ondersteunen. 

De overige punten der agenda werden tot een volgende ver
gadering aangebonden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GKAVKMIACL De hij ministerieel besluit benoemde commissie 

voor de Nederlandsche afdoeling van Schoone Kansten ter Wereld
tentoonstelling te Parijs in liiuu, is door deu voorzitter dier com* 
missie, deu lieer II W Mesdag; geïnstalleerd en heeft een cir-
culaire gericht uuu dc Nederlandsche kunstenaars. waarin zij 
kennis geelt vun huur samenstelling en vun de olassificatie, door 
de Eransehe Kegecring vastges'eld voor de ai'deehng Schoone 
Kunsten. 

AMSTERDAM. In den zomer vuu 18118 /al up initiatief vatt „Arti 
et Amicitiac" en onder medewerking van de commissie voor de 
inhuldigingst'ecstcn, hier-ter-stede eene tentoonstelling van schil
derijen vnn Kcmhrundt uit binnen- en huitrnlundsclic verzame
lingen worden gehouden, 

— Het I iemceuteliestuur heeft deu ltuad machtiging gevraagd 
om unn den Stuat, tot stichting vau een dircetiegebouw voor de 
Rijkspostspaarbank, eeu terrein groot 4000 vlerk, meter, tegen 
ruim t 30 per vierk. M. te verkoopen; deze bouw plaats ligt aan 
de Vun llaerlestraut. tusschen dc Jan l.uvken- en Paulus Pot
terstraat. 
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ROTTERDAM. De Academie vun beeldende kunsten en technische 
wetenschappen alhier hoeft het programma voor den len wedstrijd, 
1897 -'98, uitgegeven. Het onderwerp is cen schilderij, en wel 
een zee- of riviergezicht met schepen als hoofdmotief. Ter mede
dinging met cen schilderij worden alle leden der Academie uitge
noodigd; minstens drie sehilderjjen moeten aan den prijskamp 
deelnemen , en voor het best gekeurde stuk wordt een prijs vun 
/200 uitgeloofd. 

HAARLEM . <>p het .Museum van Kunstnijverheid zullen vnn 27 
Juni tot 15 Juli twee zeer belangrijke tentoonstellingen gehouden 
worden. 

Ue eerste bevat de kostbare verzameling miniaturen, eigendom 
van Jhr. Mr. Victor De Stuers. 

De tweede zal bestaan uit eene verzameling geïllustreerde 
werken die door William Morris op de Kelmscott Press werden 
vervaardigd. Deze laatste nmvut zeker do meest compleetc ver
zameling vun dien aard, dio in ons land te zien was, cn werd 
door verschillende belangstellende kunstliefhebbers ter expositie 
afgestaan. 

Di:u ï. De Gemeenteraad besloot iu zijne zitting van Maandag 
jl . , de herstelling van den toren der I hide kerk volgens het voorstel 
vun II. en W. te doen uitvoeren. 

— In liet kerkgebouw der Hervormden te Ilendrik-ldo-Ambaclit 
bevinden zieh drie beschilderde ramen, die aldaar geplaatst zjjn 
in de jaren 1008 en 10(19. Zjj bevatten hoofdzakelijk familiewapens 
en svmbolische tiguren. 

Gelukkig znl echter nu berstjld wordou, wat sedert lang op 
herstelling wacht. Na ingewonnen advies vnn Jhr. Van Riemsdijk 
is namelijk gebleken, dut do ramen de kosten van het restau
reeren overwaard zijn. Het Kijk vorleendc voor dat doel do sont 
van /000. terwijl dc nog ontbrekende ruim/ 400, naar wij hopen, 
verkregen zullen worden door vrijwillige bijdragen. (.V. A'. ('/.) 

P E R S O 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 den algemeenen naar den gewest, 

dienst in de res. Soerabaja de opz. Se kl . II I'. van Put J naar de 
werken aun de Hrantas-Porrong en Soerabaja-rivieren, de opzichter 
2e kl. K. van Laar; 

e e r vo l o n t s l ag v o r l c e u t ! : wegeus ziekte, aan den opz. 
2e kl. II. .1. Hegeer. 

— ïiij den aanleg van Stuntsspoorwegen op Java is e e r v o l 
o n t s l a g e n uit zijn betr, de tijd. onderopz. le kl. .1. .1. G. 
Laurens. 

— Do lieer A. Vroes dc Haan, ingenieur 2e klasse bij den 
Waterstaat in Nederl.-lndië, is benoemd tot leeruar in de wis-
en bouwkundige vakken bij de burger-avondschool tc Soerabaja 

— Ter vervanging vnn den heer Frijlink, is tot teekenaar bjj 
de tïenie, op liet archief der Genie te Utrecht, benoemd de lieer 
AV. A. Boeker te Muiden. 

— Bij koninklijk besluit van 21 Juni 1897 uo. 28 is II. M. Vroom, 
te 's Gravenhage, benoemd tot bureelanibtenaur van den Rijks
waterstaat. 

— Met ingang van 1 Juli a. s. is bij de Staatsspoorwegen eervol 
ontslag verleend aan den heer 0. W. L5w, hoofdopzichter voor 
den locomotief- en treindienst. 

— De beer B Streetland, te 's-Gravenhage. is benoemd tot buiten
gewoon opzichter bij bet herstellen der sluizen te Vee». 

— De heer J. I, Bootgczcl, tc De Werken , is benoemd tol buiten
gewoon opzichter bij buggerwerk van het Spui op De Bieningen. 

— De heer J G. vnn Klieren te l'trecht is benoemd tot op
zichter bjj den Provincialen Waterstaat vun Groningen. 

De heer H. Strengere, vroeger opzichter bjj het waterschap 
„De Kegge", is benoemd tot opzichter bij dc gemeentewerken te 
's-llertngenboseh 

— De majoor-ingenieur K. A. Hioolen is op 51-jarigon leef'tjjd 
to 's-Gruvenhuge overleden. 

VACANTE BK'l'KKICK 1NGEN'. 
— C i v i e l - i n g o n i e u r bjj de Maatschappij tot expl. van 

Staatsspoorwegen, dienst van weg en werken. Adres vóór 15 Juli 
bjj den hoofdingenieur, (dief vnn genoemden dienst. 

— 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 te Amster
dam, voor 2 ii 3 maanden. Sul. / 70 per maand. Adres lett. P. E. 
520 tViewrt v d. Dag. 

— Bo ow kund ig o p z i c h t e r , voor drie maunden. bjj de 
publieke werken te Enschede. Salaris /' 70 per maand. Adres op 
zegel vóór 1 Juli aan Burg. en Weth. (Zie adv in dit no.) 

— 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 , tegen Hink salaris. 
Adres don ing-arch. J . Dony, te 's Hertogenbosch. (Zie advert, 
in liet vorig no.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , practisch ervaren en bekend 
niet het maken van cletuilteekeningen enz. Adres lett. K. D. 018 
Xieit-os r. d Dag 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bij de gemeentewerken te 
's Hertogenbosch, voor 0 maanden. Maximum salaris / 70 per 
maand. Adres in persoon uiterl. 30 Juui bij den ing.-nrchitectder 
gemeente. 

— B o u w k u n d i g teekenaar , voor het maken van calques, 
lichtdrukken enz Salaris / 00 per maand. Adres lett. V. V. 703 
Xie*wi v. d Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
\ r T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I U I N G , AMSTERDAM. lXHIIINIATIKIII'l 

Opzichter Teekenaar: leeftijd 21 j . , verl . Sul. f 05 per md. 
, 25 „ „ , „ 85 a 90 „ . 
, 23 , , . . 00 , „ 

, . . 30 „ . „ „ 00 a 80 , , 
28 , , „ „ 80 a 90 , , 

., of Uitvoerder ., 43 ., „ ., „ 0 0 a 70 ., „ 

., of Teekenaar „• 28 „ „ „ „ SO . 90 „ „ 

Bij <!P publieke worken der Ge
meente Enschedé wordt aanvankelijk 
voor d r i e i i i i i ü i i i l t ' i i gewaagd 

een bouwkundig Opzichter 
Op een sa lar is /"70 per maand. 

Gezegelde adressen in te zenden 
v ó ó r I J u l i v. k . 

ENSCHEDE, .Ion 15 Juni 1897. 
fturgemeest' r en Wethouders 

van Enschede: 
E D O Ü E R G S M A , Burgemeester. 
E . T E R M E U L E N , Se'eretaris. 

Maatschappij 

Brand tegen schade 

Dc l m U U l l L i l i m i J l i Tan 1845 
's-GRAVENUAGE, Herhisleiss, 

hoek I'rinsestraat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein - ROT
TERDAM, Zuiilbluak 5S — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

I.A6J2 PKEMIEN. 

Tl). VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Kantoor: 15» l»e Ruyterkade, AJISTKItDAJI. I'iliaaal. :»« Bok in. 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën vuu SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering vau eompleeie Badinrichtingen - Privaat-Inrichtingen. — 

• Shanks Closets zijn nog niet overtroHen. — Porseleinen Badkttipe., IJzeren Badkuipen.— 
I Closets, iVasehtahls, Urinoirs euz. — V V. K W A It M I XI. Vn VI'. X T I I. A T l E . 
j Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeerconconeerende prjjzeu. 
Tockenin»on eu prjjsopgaveu gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Ifool'dagcni van li W A V I II i Co Ltd ,. . . L I B ' T I! N . 

Amsterdamsche Jalousiën fabriek 
Speciaal Adres voor: 

ZONSCHERIYIEN, 
T O < ' H T W « ' H F . K M r . V « E R R K D E K . 

I» I X « . . « l a s , J a l o n s i ë n e n s . 
Eenig adrea voor 

f Houten Parquettapijten 
SPECIALE FABRIEK VAK : 

O o s c m i d o r d o X7%rixxls.elKOX*ca.lJZLexi. 

J . F . K R ö M I U Zonen, s t Lttcieuwtceg 4 ,AMSTERDAM. 

L. C. WIJMER, 
Fabriek vaa jMetaal- en KoperAverken. 

SPECIALITEIT IN S T I J L W E R K E N . 
Rozengracht 4 0 , AMSTERDAM, 
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Openbare 
AANBESTEDING 

BUBGEMEESTEB cn W E T H O U 
DERS van ROTTEIW.IM zijn voorne
mens op Dinsdag den O . l u l i 
1897, des namiddags tc 1 uor. ten 
Baailhuize aldaar aan te bestoden : 

Het V E R R I C H T E N van l m K 

gerwerken i n de r iv i e r 
de Haan langs de Ruige 
Plaat niet bijkomende 
wet ken. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en inliet Stads-Timmerhuis 
to Botterdam, cn zijn tevens voor f 1.50 
verkrijgbaar l>ij Wed. 1'. VAN WAKS-
BEBfJE & ZOON, Boekdrukkers, Hout
tuin No. 73. 

Nadere inlielitingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Dinsdag 
din 29 Juni 1897, aan te vangen des 
voorniiddags te 10',i uur, op welk tijd
stip een Directieboot der Gemeente
werken zal beschikbaar liggen aan de 
aanlegplaats der Charloistche v e e r 

boot i : i aan de Weslerkade. 
De inscbrijvingsbiljettcn moeten op 

den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
«•(•IK- daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene Zaken. 

AAHBESTEDIHG 
Het BESTUUR van den MIDDELV. 

A K E R P O L D E K zal op Z a t e r d a g 10 
J u l i 1MM7. des namiddags ten é é n 
ure ten huize van P. KRAMER te 
Osdorp in twee perceelen aanbesteden : 

H e t g r a v e n d e r K a v e l s l o o t e n , 
liet u i t d i e p e n d e r T o c h 
ten en W e g s l o o t e n i n 
d i en polder , een en a n d e r 
n a d e r i n het bestek om
s c h r e v e n . 

Aanwijzing zal geschieden door den 
Hoofdopzichter op Woeni-dag 7 Juli 
18IIÏ des voormiddags ten lO'/i ure, 
te beginnen aan den molen, nabij liet 
dorp Sloten (N.-H.j. 

Bestekken zijn met inbegrip eener 
situatiekaart van heden af tegen , 1 . 5 0 
per exemplaar verkrijgbaar gesteld bij 
de firma IPKNBUUB en V A N SEL-
D A . M . Damrak 48 te Amsterdam. 

Het Bestuur rjd. Middelv. Akerpolder: 
W. STUT, Voorzitter. 
3. v. D. L A A USE, Secretaris. 

VAN WIJNGAARDEN w . 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

T I M M K R n L A l \ DIVERSE HOUTSOORTEN. 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmt ringen-

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa'», Tuit.huizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Deuren, Hamen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportart ike len en art ikelen v o o r Huishoudelijk gebruik, 
SPECIALE INRICHTING 

voor roude en veelhoekige Balusters en Ite-Reliefs. 
Stoomtimmerfabriek 

a 3 i 
• » 3 L _ _ 

o o'g.2 g - = 

• rg-ffif'9 
$3 Z W E D E N ' \ I « ! M 

U T R E C H T . 
A R C H I T R A V E N en L I J S T E N l n voorraad; P K O F I L L E H 

gratis verkrijgbaar. 

* ST(>< > M F A B R I E K E ] \ vnn 
% nlle soorten D A K P A X X K X en H.OKIIII VKKKX. M »l 1IIV V M. s n ,(.(.- £ 
i- H i i z t ï h - en ciivn < r.M K M i 'Kt . l . i . s . 4 'EMEST- cn U I V S T Z U I P S 
" N T K K \ , K E U I ' . \ . W E L - en It I I'. III'I T T I. \ van « K H K X T M K T O X cn g 

I jjggp (systeem MONIRR), Riolen, Rietplanken enz. enz. f 

S A. OOSTHOEK & ZOON. A l l e n a d B 0 o , | 
p, Hterfc KiniuiiTi-i Ie prliaen direct up ssnvrssr. (-) ^ 

P. B. VV. SINGENDONK, 
AHXHE1M. ^ ^ t X ï T * * ^ 

^ „ O f . e » F ï J i
 LEVERT all* 

<3rJt*'*-r
 soorten H E K W E R K en 

STooMTiMivt ER-
H O U T W O L - F A B R I E K 

DIJKEBMAN & BÜIJZERD, Breda 
SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r e 
H o u t e n w o o n h u i z e n , D irec t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T n J n k o e p e l s . 

verdere NmidHwerken, tegen conenrreerende pryzen. 

BECKER & BUDDIMGH. 
A . n i l i o m . 

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 E K H E E T -
K N A N D E R S 

I N S T R U H E N T E N , 
voor I N O E N I E U B S , A B C E T T E C T E H , 

LANDMETERS, TEEKENAABS, «as. 

t . e ë m n i l ieerde 

r*eil seluilen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

23-'- J . \AR(JANO N°. 27. Z A T E R D A G , 3 Juli 1897. 

R E D A C T L I I:: 1'. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 'fCraeenkmg, 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.—, waarover 

op 1 April en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, : : i vooruitbetaling / 0 . 5 0 en voor de overige landen der Post
unie. Ir.-.-, mbegtip van Nederlandsch-IndiC cn Transvaal, hij vooruit
betaling ^'7-50. 

k E I S H K R I N X K R I X G K X . 
DOOR 

A . W . WEISSMAN. 
II. 

Bazel. 
i [el was reeds donker, toen ik te Hazel aankwam. 

Van de architectuur die het station vertoonde, kreeg 
ik „een grooten indruk, doch ik meende, dat wel
licht bij dag het effect beter zou zijn. 

Maar den volgenden ochtend, bij zeer fraai weder, 
ging ik het gebouw nog eens bezien en toen bleek 
het dat, wat met den weidschen naam van Central-
Hahnhof bestempeld wordt, een vrij onooglijk, 
lang en laag gebouw is, dat zeker een dertig of 
veertig jaar oud moet wezen. Ue midden-risaliet heeft 
vijf arcades, wier detailleering aan de Münchener 
school van 1 1S60 herinnert. De zijvleugels ver
toonen de lisenen-architectuur, die hier te lande zoo 
gaarne wordt aangewend bij ketelhuizen. stoomge
malen en soortgelijke gebouwen. 

Kan van dit stationsgebouw, noch van de hétels, 
die aan het stationsplein gevonden worden, veel goeds 
gezegd worden, de toegang naar de stad maakt een 
zeer aangenamen indruk. Eerst komen de Klisabcthcn 
An'.agen, een fraai park, en dan volgt de Aeschen-
Graben, een boulevard met parkaanleg in het midden, 
die mij in vele opzichten aan den Stationsweg van 
Nijmegen herinnerde. 

In het park staat een gedenkteeken ter herinnering 
aan de gebeurtenissen van het jaar 1 S 7 0 , toen de 
Straatsburgers, die, vóór het beleg aanving, hun stad 
moesten verlaten, te Hazel gastvrij opgenomen wer
den. 1 Iet is een bijzonder fraai werk van den Fran
schen beeldhouwer Bartholdi. De groote begaving 
voor plastiek, die de Franschen kenmerkt, ver-

Advertentien van 1 tot 6 tegels ƒ 1 . 0 0 , het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel nicer ƒ 0 . 1 5 . (Jroote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaat-ineen, slechts tweemaal getekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat fo.25, zonder plaat / 0 . 1 5 . 

loochent zich ook hier niet. In marmer uitgevoerd 
maakt de bekronende groep, die, ofschoon misschien 
wat gecompliceerd, toch zeer gelukkig van lijnen is , 
een uitmuntend effect. Het voetstuk, met reliefs ver
sierd, die in den realistischen trant zijn gehouden en 
waarop zelfs naar het bereiken van perspectievische 
effecten is gestreefd. rust op verscheidene treden, die 
zich tot een soort van terras verbreeden. 

Aan den Aeschen-t ïraben staan de huizen der rijke 
inwoners van Hazel, goeddeels achter het groen van 
prachtige- tuinen verscholen. Ofschoon allen van be
trekkelijk jongen datum , bieden zij toch architectonisch 
niets, dat opmerking verdient. De nieuwere Zwitsersche 
architectuur heeft, voor zoover ik haar zag, al heel 
weinig tc beduiden. De practische , berekenende Zwitsers 
zijn er niet de menschen naar, om in de bouwkunst, 
als kunstvak, uit te munten. Hun bepaald prozaïsche 
geest is daarvoor een beletsel. 

De Mlisabethen-Stras.se bevat verscheidene gebouwen, 
die de aandacht trekken. Slechts één daarvan is oud, 
en wel het Haus zum Kirschgarten, een aardig voor
beeld van de Renaissance uit den tijd van Holbein. 
De kerk, aan de II. I Elisabeth gewijd, met haar hoogen 
toren is modern. Zij is in witte zandsteen uitgevoerd 
en een proeve van itje-eeuwsche Gothiek. In het 
bijzonder hebben de vormen, omstreeks 1400 gebrui
kelijk , de ontwerpers aangetrokken. Haedeker ver
meldt den „70.5 m. hohen durchbrochenen Thurm" 
en de „Münchener-Glasmalereien". De toren is naar 
het bekende recept ontworpen, de glasschilderingen 
zijn eigenlijk schilderijen met doorschijnende kleuren, 
uitgevoerd naar de wanhopig zoetsappige cn tamme 
cartons, waarvan de oudere Münchener school het 
geheim bezit. De kerk heeft drie beuken , een polygoon 
koor, doch geen transept. 

Het gebouw van de Hazeler Verzekerings-maat-

http://Mlisabethen-Stras.se
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schappij is ook aan deze straat gelegen en vertoont 
een soort van Renaissance, blijkbaar onder Semper's 
invloed ontstaan. 

Nu ga ik de straat, die Steinenberg heet, in om 
de Kunsthalle, een modern gebouw in Raliaansche 
Renaissance, te bezien. Het gebouw bevat gelijkstraats 
een restauratiezaal, die aan de achterzijde op een tuin 
uitkomt. De gevel aan dc tuinzijde bevat, indesluit-
steenen der boogvensters, zes beeldhouwwerken van 
den beroemden schilder Bocklin. Het zijn maskers, 
in den geest zooals de Renaissance ze wel maakte. 
Maar Böcklin heeft aan dit motief iets zeer moderns 
gegeven , door typen uit de werkelijkheid als modellen 
te kiezen. De zes oude heeren drukken op zeer dras
tische wijze in hun gelaatstrekken de meest verschil
lende gewaarwordingen uit. Kén heeft zelfs een ge
zwollen gezicht met een kiespijndoek. Doch bij alle 
realisme, dat mij b. v. onder onze bekende Neder-
landsche tijdgenooten verscheidene gelijkenissen deed 
vinden , is de opvatting en de uitvoering de/.er maskers 
toch zeer stijlvol. 

Deze sluitsteenen zijn wel het meest interessante 
van liet gebouw, want noch de verzameling van 
Zwitsersche schilderijen, noch de fresco's in de zalen 
en op de trap zijn van veel belang. 

De Steinenberg is een echt „Kunstviertel". Daar 
toch bevindt zich ook de schouwburg en de muziek
zaal , beide van afmetingen, die aan den Amster-
damschen schouwburg en het Concertgebouw herin
neren. De traditionneele Fransche Renaissance is hier 
aan het woord. 

Ik kom nu aan een zeer eigenaardig pleintje, den 
Barfüsser-l'latz , waar, aan de oostzijde, een kerk
gebouw van ongemeene lengte, doch zonder toren, 
mijn aandacht trekt. Het koor is veel hooger, dan 
het schip, en het gebouw heeft blijkbaar voorheen 
tot een klooster behoord. Nu is het niet meer voor 
den eeredienst bestemd, doch als museum van oud
heden in gebruik. 

Hij het binnenkomen ziet men eerst architectonische 
fragmenten, afkomstig van afgebroken bouwwerken. 
Een beeld van St. Maarten te paard , dat vroeger den 
gevel der domkerk versierde, en dat uit de veertiende 
eeuw schijnt, valt hier vooral in het oog. Een ver
zameling van wapenen, meest uit het voormalig tuig
huis der stad afkomstig, volgt nu. Daaronder komen 
bijzondere belangwekkende stukken voor, die doen 
zien hoe vroeger de wapensmeden en bronsgieters 
tevens kunstenaars in de ware beteekenis des woords 
zijn geweest. 

Een kanon van 1514 vooral munt uit door zijn 
stijlvolle versiering. Maar ook de dolkscheden in ge
dreven zilver, wier ornementatie aan de manier van 
I lolbein herinnert, verdienen de aandacht. Hen oude 
tent, in het middenschip opgesteld, en talrijke banieren 
en tropeeën , tegen de muren aangebracht, geven 
aan het kerkinterieur een bijzonder krijgshaftig aanzien. 

Snijwerk in hout en rijke voortbrengselen van 
smeedkunst vullen verder de ruimte, nog in den 
middenbeuk over. Het koor bevat de kerkelijke oud
heden. Allereerst vallen hier in het oog de overblijf
selen van den „doodendans", die eens de grootste 
bezienswaardigheid van het I'redikheeren-klooster te 
Razel uitmaakte. Men wil, dat I lolbein deze tafereelen 
tusschen 1520 en 1526 op den buitenmuur van het 
kerkhof, tot dit klooster behoorende, zou geschilderd 
hebben. De fragmenten, en ook de verschillende 
k o p i e ë n , die in het museum tentoongesteld zijn, geven 
alle personen te zien in het costuum van dien tijd; 
het schijnt echter gewaagd, om zonder nader bewijs, 

Holbein daarom als den schilder aan te nemen. De 
reeks der tafereelen begint met een voorstelling van 
den Prediker uit het Oude Testament, die zijn gehoor, 
bestaande uit menschen van allerlei rang en stand, 
de vergankelijkheid van al het aardsche voorhoudt. 
Dan ziet men den dood, als halfvergaan lijk voorge
steld , bij hen allen zijn opwachting maken. Het slot 
vormt een voorstelling van Adam en Eva in het 
Paradijs. 

Het koor bevat verder klokken uit de 15e eeuw, 
rijkgesneden altaren en koorgestoelten uit de 16e 
eeuw, en fragmenten van grafteekenen. 

In de voormalige sacristie zijn de kostbaarheden 
opgesteld, als reliquickassen , monstransen, miskelken, 
bekers, en dergelijken. Knkele stukken zijn uit de 
middeleeuwen, maar het meeste uit de 16e, 17e en 
18e eeuw afkomstig. Het beroemde antependium van 
gedreven goud, dat door Keizer Hendrik II in het 
begin der elfde eeuw aan de Munsterkerk t<_ Razel 
werd geschonken, is hier in reproductie aanwezig. 
Het origineel bleef tot 1S33 te Razel, doch bij de 
vcrdeeling van het kanton in Bazel-stad en Bazel-
land werd het antependium aan het laatste afgestaan, 
en, daar Bazel-land er niet veel voor voelde tot een 
goeden prijs aan het Cluny-museum te Parijs ver
kocht , waar het zich nog bevindt. Het antependium 
is ongemeen fijn van bewerking. Vijf figuren , Christus, 
de H . Kenedictus en de aartsengelen Michael. I labriél 
en Rafaël, zijn in nissen geplaatst, die door colonetten 
gescheiden en door arabesken omgeven worden , die 
smaakvol van compositie zijn. 

In de zijbeuken der kerk zijn vertrekken getimmerd, 
die grootendeels uit oude fragmenten bestaan en een 
overzicht geven van de wijze, hoe de kamers sinds 
1500 ingericht werden. In het bijzonder de 16e en 
de 17e eeuw zijn goed vertegenwoordigd. Vooral fraai 
is de kamer uit het Spiesshof van 1610, een ander 
vertrek uit hetzelfde huis van 1580, waarin zeer rijke 
meubelen staan, en een eetkamer van 1607. Maar 
ook een kamer van 1630 en een met gobelins van 
1760 verdienen de aandacht. 

Het is opmerkelijk, zooveel gelijkenis als deze voort
brengselen van kunstnijverheid vertoonen met die, 
terzelfder tijd in andere landen vervaardigd. Slechts 
door een zekere overlading bij het snijwerk en door 
een meer plompe profileering is bijv. het werk der 
Zwitsers van dat der gelijktijdige Hollanders te onder
scheiden. 

Op de galerijen, boven de reeds genoemde vertrek
ken , zijn voortbrengselen van textiele kunst, costuuni-
poppen , waaiers, enz. opgesteld, verder porselein, 
boekbanden, geschilderde vensters en dergelijken. De 
voormalige orgelgalerij bevat oude muziek-instrumenten, 
handschriften, enz. Op een binnenplaats, bij de kerk, 
zijn oude fonteinen, gesmeede hekken, zuilen uit den 
Romeinschen tijd, enz. te zien. 

Om ook zelfs maar een vluchtig overzicht van het 
belangwekkende dezer verzamelingen te krijgen, be
hoeft men veel tijd. Meer dan een paar uur had ik 
niet beschikbaar, en die had ik hoog noodig, om. 
althans het voornaamste te kunnen zien. Echter bevat 
Bazel nog zooveel merkwaardigs, dat ik mij tot dit 
kort bezoek bepaalde, en de Baumleingasse insloeg, 
om de Munsterkerk te bereiken. In deze straat woonde 
Krasm.is bij den drukker l-'roben. Het huis, dat nu 
no. 18 is, bevindt zich niet meer in zijn ouden 
toestand. 

De Munsterkerk was vroeger eene kathedraal. Het 
bisdom Bazel wordt reeds in de achtste eeuw genoemd. 
In 1529 echter werd de bisschop uit de stad gedreven, 
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en sedert is de kathedraal voor den 1'rotestantschen 
eeredienst in gebruik. 

Het gebouw, grootendcels van roode zandsteen opge
trokken , is slechts van betrekkelijk bescheiden afmetin
gen. Het trekt vooral de aandacht door zijn ongewone 
dakbedekking, die uit verglaasde pannen, in een 
ruitvormig dessin gelegd , bestaat. Rood , groen, bruin 
en wit zijn de gebezigde tinten. Ken dergelijke wijze 
van dakbedekking maakt een zeer bonten indruk. De 
figuren, die uit den aard der zaak van aanzienlijke 
afmetingen moeten zijn, verkleinen de schaal van het 
gebouw. Het schijnt, dat de tegenwoordige pannen 
van een restauratie afkomstig zijn, want de kleuren 
zijn nog zoo frisch, als was het dak gisteren gemaakt. 

De Munsterkerk ligt aan een plein, waarop haar 
westelijke gevel uitkomt. Aan de noordzijde zet zich 
dit plein voort in een klein park, dat oostelijk door 
<Ien zoogenaamden I'falz begrensd wordt, een terras 
achter de kerk. Dit terras, met kastanjeboomen be
plant, en twintig meter boven den lichtgroenen Rijn 
zich verheffend, geeft een prachtig uitzicht op de 
beide deelen van Bazel en op het Schwarzwald in 
de verte. 

Het gebouw is een basiliek met kruisbeuk, grooten
deels Romaansch, doch met vele bijvoegselen en ver
anderingen uit den Gothischen tijd. 

Van wat tusschen 1010 en 1019 door Keizer Hen
drik II gebouwd werd, is slechts weinig meer over. 
Alleen het benedendeel van den noordelijken toren 
schijnt daarvan een overblijfsel. Het overige van de 
kerk is laat-Romaansch; de beuken worden door rijk-
geprobeerde pijlers gescheiden, die reeds spitsbogen 
vertoonen. De galerijen en de vensters, die zich daar
boven bevinden, hebben echter ronde bogen. Het 
koor bezit een krocht, en heeft den halven tienhoek 
als grondvorm van zijn plattegrond. De gewelven 
schijnen niet de oorspronkelijke, doch uit de 14e eeuw 
afkomstig. Tot de 15e eeuw behooren de beide torens 
aan den'westelijken gevel en de beuken, die aan de 
Romaansche zijn toegevoegd. 

Het is eigenaardig dat de torens, ofschoon beide 
15e-eeuwsch werk, niet dezelfde bekroning hebben. 
Alleen in hunne hoofdvormen komen zij overeen. Het 
benedendeel is zeer eenvoudig gehouden en vierkant; 
hier zijn de onderlinge afwijkingen slechts van onder
geschikten aard. Maar in de achtkante bekroningen 
is een groot verschil op te merken. Terwijl de noor
delijke een vierkanten onderbouw heeft, waaruit een 
achtkant traptorentje zich aan de oostzijde verheft, 
is de zuidelijke zonder onderbouw en is hier het 
traptorentje aan de westzijde geplaatst. De spitsen 
van beide torens zijn concaaf, doch bij de zuidelijkste 
het sterkst. De westelijke gevel, ofschoon uit den 
laatsten tijd der Gothiek, is toch zeer sober gehouden. 
Misschien hebben de ernstige vormen van het Romaan
sche gedeelte de latere bouwmeesters tot deze be
perking genoopt. 

Het hoofdportaal is nog vroeg-Gothisch en met 
beelden versierd, die echter slecht gerestaureerd schij
nen. Zeer eigenaardig zijn de beelden, die tegen het 
benedendeel van den gevel op pijlers of uitkragingen 
werden geplaatst. Daar staan Hendrik de II met het 
model der kerk, zijn gemalin Kunigonde, de duivel 
als een gekroond man met slangen, padden en wormen, 
en de wellust, als een vrouw met zinnelijke gelaats
uitdrukking voorgesteld. Doch ook St. Maarten met 
den bedelaar en St. Joris met den draak ontbreken 
niet. Het kwam mij voor, dat ook deze beelden, 
ofschoon blijkbaar naar oude gevolgd, toch goeddeels 
vernieuwd zijn. 

Boven het portaal is een rijkbewerkte balustrade 
geplaatst; een dergelijke balustrade omgeeft ook, ter 
hoogte waar het dak begint, dc torens en den weste
lijken gevel. Het is eigenaardig, dat de torens geen 
steunbeeren bezitten; de oorzaak daarvan moet zeker 
gezocht worden in het feit, dat de noordelijke toren 
nog, zij het dan ook voor een klein deel. uit den 
Romaanschen tijd is, en dus geen steunbeeren ver
toonde. 

Aan de zijgevels der kerk ziet men duidelijk de 
veranderingen, in den loop der middeleeuwen ge
maakt. In de gevels van den hoofdbeuk zijn de kleine 
raampjes van het Romaansche systeem nog volledig 
bewaard; de twee steunbeeren en luchtbogen zijn be
stemd om den druk der drie breede gewelven op te 
vangen. De I5e-eeuwsche beuken, met zeer vlakke 
looden daken, hebben de Romaansche beuken en 
galerijen bijna geheel aan het oog onttrokken. 

{Slot volgt) 

U I T A M S T E R D A M . 
Veertien dagen geleden heb ik een enkel woord 

gewijd aan wat men, niet zonder eenige overdrijving , 
de „zaak-Bahlmann" placht te noemen. Het geval was 
toen, met gesloten deuren, in den Raad behandeld; 
sinds heeft de edelachtbare vergadering zich in het 
openbaar er mede bezig gehouden. 

De uitslag is bekend; met groote meerderheid werd 
den Nieuwendijkschen winkeliers toegestaan, hun engel
groepje en balustrade ook voortaan aan de bewon
derende blikken der voorbijgangers te blijven ver
toonen. 

Ik heb de zaak een paskwil genoemd, omdat het 
allerdwaast was aanmerking te maken op een nietig 
paar engeltjes, wier hoogte in geen vergelijking kan 
komen met die der huizen in de onmiddellijke nabij
heid. Hebben de raadsleden hetzelfde gedacht, en is 
daaraan „de verteedering der harten", die sommige 
dagbladschrijvers bij hen meenden op te merken, toe 
te schrijven? Of moet men denken aan een „monster
verbond", a 1'instar van dat hetwelk door Schaep
man en Kuyper gesloten heette te zijn? 

Zeker was het zonderling, en zonder voorbeeld 
tevens, dat eenige raadsleden, aan wier hoofd de heer 
Van Waterschoot van der Gracht stond, de moeite 
hadden genomen, om een deftige nota in te dienen, 
waarin zij de belangen der zondigende firma in be
scherming namen. (') 

De discussie leverde wel het een en ander op, 
dat voor bouwkundigen van belang mag heeten. De 
heer Kuipers had wel gelijk, toen hij de schuld van 
alles aan de gebrekkig ingerichte bouwverordeningen 

(') Het voorstel, door de raadsleden Van Waterschoot v. d. tiraeht, 
Serrurier, Hugo Muller cn Fahius ingediend, is van den vol
genden inhoud: 

„De ondergeteekenden, betreurende en afkeurende, dnt de 
adrossunten llahliuann & Co. hij het opbouwen van hun perceel 
zyn afgeweken van de teokening, door hen overgelegd bij do 
aanvrago om overschrijding der hoogte door dc Algemeene politie
verordening gesteld, en die dus heeft gestrekt als grondslag voor 
het te dien opzichte door den gemeenteraad genomen besluit; 

„ovorwegcude cehtcr, dat door de tinna Kahlmanu en Co. 
alsnog ecu verzoek aau den raad is ingediend om haur toe te 
staan do iu strijd met het raadsbesluit van 20 Januari 1857 aan
gebrachte versiering tc behouden, cn de schado, die toestroomiug 
van licht en lucht daardoor zullen ondervinden, uiet van over
wegend belang is, terwijl het uitwendig voorkomen van het 
perceel daardoor eene groote vorbetering heeft ondergaan; 

„bobben de eer voor te stellen: 
„dat de raad, zonder daardoor voor de toekomst een precedent 

to stellen, moge besluiten, alsnog aun de adressanto toe te staan, 
met afwijking van art. 824 der Algemeene 1'olitio-verordoring, 
de boven de kroonljjst van voornoemd gebouw aangebrachte 
stcenon balustrade en beeldengroep te behoudeu." 
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gaf. De Voorzitter moge dezen spreker tot de orde 
geroepen hebben, op grond, dat de bouwverordenin
gen geen onderwerp van discussie uitmaakten, daar
mede is de onjuistheid van het door den heer Kuipers 
betoogde volstrekt niet bewezen. Ik ben het geheel 
met tien spreker eens dat, waren de bouwverorde
ningen wat zij zijn moesten , gevallen als dit niet konden 
voorkomen. 

Dat er willekeur heerscht, dat er misstanden be
staan sedert de betrekking van inspecteur der bouw-
politie door den heer Treub ten behoeve van een 
bepaald persoon gecreëerd werd, mocht de heer 
Kuipers met volle recht beweren. Alle Amsterdamsche 
architecten zullen den spreker dit aanstonds toegeven. 
Mn als de heer Schut sprak van „te grooten ijver bij 
het bouwtoezicht", dan had hij het ook wel bij het 
rechte eind. 

Toch geloof ik niet, dat de Raad verstandig heeft 
gedaan , toen hij de beeldengroep sanctionneerde. Beter 
ware het geweest, de bestaande verordeningen te hand
haven, maar die onmiddellijk zoodanig te herzien, 
dat gevallen als dit niet meer konden voorkomen. Want 
nu kon er geschreven worden: ,,er werd, tegen het recht 
in, beslist in den zin der willekeur". En iets derge
lijks moet een Raad, die zichzelf respecteert voor
komen. Vooral openbare machten dienen den raad 
des apostels ter harte te nemen, om zelfs den rchijn 
des kwaads te vermijden. 

Het ware beter geweest dat de firma Bahlmann, 
of liever hare engeltjes, als slachtoffers van de bouw
verordeningen gevallen waren , zoo door dien olferdood 
het bouwend publiek van de verkeerde bepalingen 
verlost ware geworden. 

Voor de oude stad dienen zoodanige regelen te 
worden vastgesteld, die het mogelijk maken steeds 
met de onmiddellijke omgeving rekening te houden. 
Het nu gevolgd systeem, dat hoogere bebouwing dan 
de bestaande verbiedt, ook al is het weder op te 
richten huis tusschen ware reuzen geplaatst, is be-
lachlijk. Ik heb het reeds vroeger gezegd dat men 
te ver gaat, door straten als de Kalverstraat en den 
Xieuwendijk voor ongezond te verklaren, omdat onze 
vaderen daaraan zulke hooge huizen geplaatst hebben. 
Ik wacht nog altijd het bewijs voor de bewering, dat 
in deze nijvere stadskwartieren de sterfte grooter is 
dan in de nieuwe stad. 

Slechts in het belang van openbare orde, zedelijk
heid en gezondheid mag een Raad verordeningen ma
ken. Hooge huizen zijn zeker niet in strijd met de 
beide eerste; wanneer worden zij nu gevaarlijk voor 
de gezondheid van bewoners, voorbijgangers en om
wonenden? Die hier een scherpe grens weet aan te 
geven, mits op goede wetenschappelijke gronden, 
stelle zijn licht niet onder een korenmaat. Maar zoo 
iang die grens nog niet kan vastgesteld worden, dient 
een gemeenteraad milde bepalingen te maken, om 
zijn onderzaten niet noodeloos in hun belangen te 
schaden. 

H I S T O R I S C H E R O M A N S . 
In het laatste nummer van Dc Amsterdammer, het 

weekblad, komt een artikel voor, hoofdzakelijk be
staande in aanhalingen uit „het voortreffelijk werk 
van Viollet-le-Duc, Histoite d'une Cathédtale et dun 
Hdtel-de-1 'Me , vertaald door den heer Theo Molken-
boer." 

De strekking van dit artikel is, om nogmaals te 
wijzen op de geheimzinnigheid, die tot dusverre in 
zake den Amsterdamschen Beursbouw bleef bestaan. 
Iedere poging, die gedaan wordt, om te trachten een 

tipje van den sluier opgelicht te krijgen, verdient 
waardeering. Daarom is het goed, dat, wat in 1219 
gebeurd heet te zijn, vergeleken wordt met wat in 
'^97 geschiedt. Inderdaad, „aangaande het beursplan 
is het publiek niets bekend, en den Raai', waar
schijnlijk niet heel veel meer; men mag op het Damrak 
een schutting zien en moet daarmee tevreden zijn." 
Hieraan zou nog kunnen worden toegevoegd, dat de 
voorspellingen, door onzen Amsterdamschen corres
pondent in zake de beurskeet gedaan, in vervulling 
zijn gekomen. De keet heeft werkelijk de kleur der 
kropsalade gekregen en de eerste reclame. voor de 
„directie van den Beursbouw" is reeds aangebracht. 
Heraldici hebben zich al over het daarbij geschilderd 
Amsterdamsch wapen geërgerd. 

Wij juichen het toe, dat de Redactie van het groene 
weekblad de Beursquestie niet vergeet; ook het 
middel dat zij kiest om de geesten wakker te schudden 
heeft onze goedkeuring. Slechts zouden wij niet willen, 
dat het publiek- in den waan werd gebracht, als zou 
het boek van Viollet-le-Duc een juist beeld der 
middeleeuwen geven. 

Men kent de historische romans, die vinding van 
onze haast ten einde spoedende eeuw. Walter Scott 
begon er mede, en zij bleven in den smaak tot Ebers 
toe. De samenstellers dezer verhalen meenden ter 
goeder trouw , dat zij de tijden, die lang achter hen 
lagen, voor hun lezers deden herleven. (>m hun doel 
zoo goed mogelijk te bereiken maakten zij oudheid
kundige studiën, snuffelden in archieven, lazen zij 
oude kronijken of andere boekwerken 

Maar ondanks de ijverigste studiën was het hun 
natuurlijk onmogelijk, om zich van den geest der 
vroegere tijden te doordringen. Hunne personen, 
ofschoon in hun uiterlijkheden quasi-antiek, denken 
en spreken als iye-eeuvvers. De Egyptenaren van Ebers 
houden redevoeringen als Duitsche professoren, de 
ridders van Walter Scott denken en voelen als En-
gelschen uit het begin dezer eeuw. 

Viollet-le-Duc, als echt iye-eeuwer, heeft zich niet 
tevreden gesteld met het bestudeeren der middel
eeuwen ; hij heeft ook, in min of meer romantischer) 
vorm, een beeld van het tijdperk, dat hem het liefst 
was, willen geven. Een man , die de zuivere wetenschap 
wil dienen, zou iets dergelijks niet doen. Maar de 
Fransche bouwmeester had er geen bezwaar tegen 
Wahrheit met Dichtung te vermengen. 

Reeds bij de zuiver wetenschappelijke werken van 
Viollet-le-Duc moet men voortdurend op zijn hoede 
zijn, om niet verdichtsel, ontstaan uit een levendige 
verbeelding, voor waarheid te nemen. Maar waar de 
schrijver als romancier optreedt moet men hem vooral 
niet te veel op de vingers zien, want dan blijkt het 
dat, als bij andere romanschrijvers, ook bij hem veel 
van St. -Anna voorkomt. 

Onmogelijk achten wij het zelfs niet dat Viollet-le-
Duc, die veel tegenwerking en miskenning van zijn 
technische tijdgenooten verduren moest, hier en daar , 
op sarcastische wijze, door het schilderen van quasi 
13-eeeuwsche toestanden, bedoeld heeft, zijn eigen 
tijd over den hekel te halen. Richard Wagner heeft 
in zijn, quasi ï öe -eeuwsche , „ Meistei smger von 
A'üiubcrg" iets dergelijks gedaan. 

Daar hebt gij bv. de uittreksels, die de Amster
dammer geeft. Is het niet, also) ons daar een 19e-
eeuwsche prijsvraag beschreven wordt? Dat indienen 
van die plannen op 1 October 1219, die jury, die 
zeven mededingers van welke er vier door de jury 
dadelijk buitengesloten werden, lijkt dat niet alles 
meer op de 19e dan op de 13e eeuw? 
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Gij hebt wel eens schildpadsoep gegeten , niet waar ? 
Zij zag bruin, was gepeperd, en er dreven vierkante 
stukjes in, die het schildpaddenvleesch moesten ver
beelden. Maar zij waren niets dan stukjes kalfskop en 
wie ooit werkelijke schildpadsoep had geproefd, zei 
u , dat het namaaksel daar niets van had. 

Stel nu in de plaats van de middeleeuwen de echte 
schildpadsoep, dan moogt gij, wat Viollet-le-Duc en zijn 
aanhangers schreven, teekenden en bouwden, gerust 
mock-turtle noemen. 

I N T E R N A T I O N A A L A R C H I T E C T E N - C O N G R E S 
E N R E T R O S P E C T I E V E T E N T O I ) N S T E L L L N G 

V A N A R C H I T E C T U U R T E B R U S S E L . 
Aan het programma van bovenstaand congres ont

kenen wij het volgende: 
Het congres zal worden gehouden te Brussel van 

28 Augustus tot 2 September 189;. 
De volgende vragen zullen worden behandeld: 

I. Moet het onderwijs in de bouwkunst eclectisch 
zijn of moet het zich bepalen tot de beginselen 
van éen school? Wat moet het programma zijn? 

II. Is een diploma van architect noodig? 
III. Moet men bij de restauratie van monumenten: 

a. eerbiedigen of verbeteren de dwalingen en 
de constructieve fouten van het voorgeslacht 

b. het werk voltooien in zijn onafgewerkte ge
deelten ? 

c sommige gedeelten van constructie of ameu 
blement om redenen van stijleenheid op 
ruimen ? 

IV. Welke zijn de middelen, om aan de architecten 
den artistieken eigendom hunner werken te 
verzekeren. 

V . Welke zijn de middelen, om de instelling van 
onderlinge ondersteuningsfondsen (Caisses 1I1 
Defense mutiie/le) voor architecten algemeen te 
maken. 

VI . Andere vragen, door de leden aan de orde te 
stellen. 

De vergaderingen van het Congres zullen worden 
afgewisseld met meerdere feestelijkheden, bezoeken 
aan de groote tentoonstelling, excursies naar de abdij 
van Villers, naar .Antwerpen, enz. 

I Iet valt dus niet te betwijfelen of de architecten, 
die in de gelegenheid zijn het Congres bij te wonen, 
::ullen voor hun 20 of 30 francs contributie ruimschoots 
van alles te genieten krijgen. 

In hoeverre het Congres zal bijdragen tot de op
lossing der bovengenoemde vragen zal de tijd leeren. 

Mogen de resultaten schitterend zijn. 

P R IJ S V R A A G . 

1. Di VEREENIGINÜ TOT BEVORDERING VAN VREEMDELINGENVERKEER 
TK LEEUWARDEN wensebt door een PRUSVRAAU in liet bezit te 
komen van een ONTWERP voor een reclamekuurt, die hoofdzakelijk 
moet dienen om in hotels, cutï-'s ete. te worden opgehangen. 

2. Tot de deelneming uan de/eu wedstrijd wordeu alleen toe
gelaten de werken van Nederlandsrhe kunstenaars. 

'3. tie ontwerpen moeten zyn oorspronkelijke teekeningen eu 
de afmetingen daaraan te goven mogen niet meer bedragen tlau 
tiO X 80 eM. en niet minder dan 55 X '5 oM.j zy moeten zyu 
omgeven van een open ot blauken rund vuu minstens 10 cM., 
voor de opname van advertentiën. 

4. In elke teekeniug moet op duidelijk.- wijze zjjn uitgedrukt, 
dat deze kuurt dc aundacht zal hebben te vestigen op bet doel 
der „Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer" te 
Leeuwarden, welk doel is: door vermeerdering van vreemde
lingenverkeer den bloei van Leeuwarden en omstreken te bevor
deren. Dc Vereeniging tracht dit doel te horeiken : 

door zooveel mogelyk bekendheid te geven nan hetgeen een 
bezoek aantrekkelijk maakt, 

1'. door vreemdelingen desverlaugd met raad eu daad bij te -tun: ; 
.-. duor het aanmoedigen, ondersteunen ul in bijzondere gevallen 

zelf uitvoeren van hetgeen kan strekken tot vernangenaming van 
het verblyf of verlevendigen van het verkeer; 

d. door te strijden tegen misbruiken, waaraan zij, die tydelyk 
hier verblijf houden, zouden kunnen blootstaan. 

n. De teekeningen moeten voorzien zijn van een sprouk of motto 
en vergezeld gaan van een gesloten of verzegelden briefomslag, 
waarop van buiten dezelfde spreuk of datzelfde motto moet zyn 
herhaald, en waarin de naam en dc woonplaats van den vervaardiger 
van het ontwerp zyn opgegeven. 

Op dien omalag moet tevens zyn geplaatst aan correspondentie
adres, om briefwisseling met den inzender, zoo die mocht noodig 
blyken. mogelyk te maken, zender de anonymitcit op te hetfen. 

li. Hy ieder ontwerp moet, hy afzonderlijk, niet gesloten 
briefje, duidelyk worden aangegeven, aan welke wyze van uit
voering in druk, bij eventueele reproductie, de vervaardiger heeft 
gedacht, en met de mogelijkheid om van die soort van reproductie 
gebruik te maken, dient hg bij de vervaardiging van zyn ontwerp 
rekening te houden. 

7. Verder worden de inzender» verzocht, op den gesloten brief
omslag een geheim tecken te plaatsen, dnt ksu dienen om — 
wanneer aan de inzender» der niit bekroonde teekeningen door 
middel vun liet correspondentie-adres, zal worden bericht, dat 
hun inzending ter hunner beschikking i» — hij het afhalen 
daarvan als herkenningsteeken van den eigenaar tc dienen. 

X. De ontwerpen moeten worden geadresseerd aan den Chef 
der Vereeniging „De Harmonie" en franco zijn ingekomen voor 
den ln Augustus 1807. 

!». Zoodra de termijn van inzending zal zijn gesloten, wordt den 
inzender», door middel van hun correspondentie-adres, de ont
vangst van ban ontwerp bericht. 

li). Drie prjjzen worden uitgeloofd; de eerste ad /I00, de 
tweede ad / bO en de derde ad fii. 

11. Dc beoordeeling der ingezonden zal plaats hebben te 
Leeuwarden, door een jury van drie ledeu. nl. de heeren W. B. 
<i. .Molkenboer te Amsterdam, .1. (lubberman te Leeuwarden en 
II. H . Kramer te Leeuwarden. 

12. De jury zal bij bare beoordecling in de eerste plaats acht 
geven op de kunstwaarde der ontwerpen , maar zij sloit van de 
bekroning uit alle teekeningen, die voor reclamekaart ongeschikt 
zyn. 

13. Iu ieder geval worden uit de ontwerpen, die na bovenge
noemde schifting — zoo die noodig moelit zijn geweest — over
blijven, aan de drie teekeningen , die voor bekroning in aanmerking 
kunnen komen. resp.: de eerste, de tweede en de derde prjja 
toegekend. 

14. .Na de uitspraak der jur\ zullen alle ingekomen ontwerpen 
te Leeuwarden openbaar worden tentoongesteld. Op de bekroonde 
ontwerpen zal dan de naam van den vervaardiger worden geplaatst. 

15. liet bestuur wenscht ook op de uiet-bekroonde ontwerpen 
de namen te vernielden der kunstenaars, die ze inzonden, voor 
zoover zij daartoe verlof willen geven Daarom worden tlie in
zenders uls zij toestemmen in het opheffen der aoonymiteit— 
verzocht hiervan blijk te geven door liet aanbrengen van het 
tecken. gelijkzyit'ge driehoek A , ' ' i den rechter bovenhoek hunner 
teekening. Dan zal daarop, na,Ut de jury haar uitspraak aan het 
bestuur zal hebben medegedeeld, van deze inzender» de verzegelde 
brief worden geopend en hun naaiu en woonplaat» onder hun 
werk wordeu geschreven. 

De inzender van een ontwerp, waarop bedoeld teeken ont
breekt, ontvangt den brief ongeopend terug aau het door hem 
opgegeven correspondentie-adres. 

Iti. De deelnemers aan dezen wedstrijd worden verzocht hunne 
teekeningen opgetet in te zenden. 

17. De inzendingen bekroond volgens S. 10 blijven het eigendom 
van het hestuur. 

18. lïij uitvoering iu druk, zal den ontwerper worden verzocht 
de drukproeven van zijn werk na te zien en eene zorgvuldige en 
goede bewerking dier reproductie te bevorderen. Daarvoor wordt 
geen afzonderlijke vergoeding toegekend. 

19. De hcoordeeting un s, 10 genuemdl der ingezonden ontwerpen 
zal plaats hebben uiterlijk II dagen na den termijn van slniting 
van dezen wedstrijd. 

De uitslag van deze beoordeeling zal, onmiddellijk nadat de 
beslissing gevallen is, den bekroonde schriftelijk worden mede
gedeeld, hy zal bekend gemaakt worden in de /.rein order Courant 
en de voornaamste nieuwsbladen van Nederland. 

Leeuwarden, Juni 1807. 
H e t B e s t u u r , 

W. Ii. Nriu.mioMi, Vcor-.ilter. 
THOMAS OVI:UUI:I:K, Secretaris 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AM.-IIHIIAM. — *>p liet terrein vun de Imperial gasfabriek, 

aan de KiuueuHMtraat, werd Dinsdagmiddag een proef genomen 
met een gustrnmwagen, zooals die iu ons bind /uilen worden 
r > eë\plo i teerd door de Anglo-Duteh Uus-traction Svudicate. O p 
net terrein der fabriek was een gedeelte spoorweg voor dezen 
proefrit gereserveerd, die uitstekend slaagde, in tegenwoordigheid 
van eenige vertegenwoordigers van de pers en van eenige des
kundigen. Na het doen van eenige ritten met dit nieuwe tram-
rijtuig werd de werking vun de onder de banken aangebrachte 
machine uitgelegd eu de cylinder met samengeperst gas gevuld 
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in het op het torrcin der gasfabriek gebouwd vulstntion. Dc 
behandeling bleek zeer eenvoudig te wezen, de ruiling duurde 
slechts enkele minuten 011 dc daarvoor benoodigdc inoebines. een 
gasmotor met perspomp, bleken in een beperkte ruimte te kunnen 
worden opgesteld. 

Van de reed» bestaande gastram tc Maastricht, de ccnigc in 
ons land, onderscheidt de tentoongestelde zich hierdoor, dat in 
don wagen niet zulk een hinderlijke lucht heerseht cn dat de 
wagen, stilstaande, minder hcon cn weer schudt. 

De snelheid, met dezen wagen bereikt, bedraagt ongeveer 
15 K.SI. per uur; de wagens kunnen een helling van een op 
achttien hestijgen eu een bocht maken met een straal van acht 
meter. De wagon ziet er notjes en geriefelijk uit cn biedt plaats 
voor ongeveer veertig personen. 

Eerstdaags zullen in tegenwoordigheid van eenige gemeente-
autoriteiten — ook van elders — opnieuw proefritten worden 
gedaan en op nader to bepalen datum zullen proeven genomen 
worden, om bestaande tramwagens te plaatsen op een onderstel, 
voorzien vau dc machinerieën om ze voort te bowegen. 

— Aan it. eu W. van Amsterdam i» het onderstaande adres 
verzondon: 

„Geven met verachuldigdon eerbied te kennen, het bestuur vau 
de „Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst'' en dat van 
het Gonootschap „Architectura et Amicitia", 

„dat zy met leedwezen zien, tlat het uiterlyk van eenige 
onlangs aan de Jan-Luykenstraat gebouwde perceelen, op enkele 
uitzonderingen na. van' zeor weinig geoefendheid der ontwerpers 
getuigt. 

„Mocht met de wijze van bebouwing, welke door ben wordt 
bedoeld, aldaar worden voortgegaan, dan zou het karakter van 
het zich daar vormende stadskwartier zeer weinig Btrooken met 
den zoo vaak geuiten wensch en het ernstige voornemen, om 
achter het Rijksmuseum een fraai stadsgedeelte te doen verrijzen. 

„Wordt hier niet spoedig ingegrepen, dan is dc vrees gewettigd, 
dat' ook alweder de zich daar vormende stadswijk, die een der 
schoonste van de hoofdstad zou kunnen worden, voor altjjd zal 
worden bedorven cn allo goede bedoelingen en verwachtingen 
ook uwerzijds zullen blijken ijdel te zyn geweest 

„Ofschoon erkennende de moeilijkheden, die zich meestal voor
doen, om op esthetisch gebied eon zekero leiding tc geven bjj 
het zich vormen van nieuwe stadsgedeelten, zoo meenen zij, dat 
hier de gemeente, als eigenaresse der bovenbedoelde terreinen, 
krachtiger kan optreden en het recht heeft by overdracht daarvan 
alle voorwaarden te stellen, die baar in het belang hunner 
bestemming eu van den welstand weuscholy'k voorkomen. Het 
stellen van hoogere eischen, op esthetisch gebied, is, naar 
thans reeds is gebleken, noodzakelijk, zal men althans bereiken, 
wat men zich van het daar tc maken stadskwortier heeft voor
gesteld. 

Adressanten meenen u met hun bezwaren tn konnis te moeten 
stellen, te meer daar zij overtuigd zijn, dat er middelen gevonden 
kunnen worden, oin het goede voornemen ten uitvoer tc brengen, 
om nldnnr een goed resultaat te verkrijgen. 

Mocht u do bezwaren van adressanten deelen, dan zijn zy 
"name bereid, ointront tie middelen, om tot het goede doel te 
"eraken. hun gedachten u kenbaar te maken 
" Het bestuur van „Bouwkunst": A. Salm G.B.zn., voorzitter; 
C. T. J . Louis Richer, secretaris; het bestuur vou „Architectura 
et Amicitia": Joseph Th. J . CuyperH. voorzitter; J . M. Lauweriks, 
aeerctaris. 

]) r . p. J . H. Cuypers, die zich eenigen tijd te Londen bevindt. 
ontving Muandagavond in een feestelijke bijeenkomst de gouden 
iiicdaillo der Koningin van Kngeland uit de hantbn van Prof. 
Aitchison, voorzitter van het Royal Institute of British Architects. 
De voorzittor sprak Dr. Cuypers"toe, die zyn redevoering beant
woordde. Onder de aanwezigen was ook de Xedcrlandsche gezant 
te Londen. 

— Aflevering 6 van De Natuur (uitgave van J . l i . Broese, te 
Utrecht) bevat: De bloemenstad en hare bolplanten, door J . 
Sturing. De invloed der ijsvorming op dc reinheid van het rratcr, 
door F. E. L . Veeren. — Luminum-rywielen, door D. Ingerman.— 
Bloemen en insekten, door Dr. 11. J . Calkoon. — De zonnesteek, 
door Dr. R. G. RijkenB. — Genees- en voorbehoedmiddelen tegen 
den beet van giftige slangen in Suriname, door J . I'. I'ool. — 
Vóórhistorisch Egypte, door D. van Hoytema. — Verscheidenheid 
op fotografisch gebied, door Dr. J . E. Rombouts. — De gewervelde 
dieren van Java, door Dr. II. J . Calkocn. — Een Paleis der 
wetenschap voor dc Parysohe tentoonstelling in 1900, ontworpen 
door een Nederlander, door H. — De bliksemafleider van den 
toren Saint-Jacques, door H. - Nieuwe hulpmiddelen voor uiterst 
lage temperaturen (vervolg), door Dr L. Bleekrode. — Korte 
mededeelingen. — bterrenkundigo opgavan cn mededeelingen, 
door Ant. Pannekoek. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Ned.-Iudiö is: 
b e n o e m d tot hoofdingenieur lo kl. , de hoofdingenieur 2ekl. 

11. P. Mcnsiuga; tot ingenieur le kl. do ingenieur 2e kl. L . J . 
C. van Es; tot ingenieur 2e k l , de ingenieur Bo kl . E. C. Lantzius; 
tot opzichter 2e kl . on gcBteld tor beschikking van den resident 
van 'i'egal, de ambtenaar op non-act. S. F. H . van Raalten, laatst 
die betrekking bokleed hebbende; 

b e l a s t mot de waarneming der betrekking van ingenieur 
2o kl . cn geplaatst in liet gouvernement Sumatra's Westkust, de 
ambtonaar op non-act. J. F. dc Gysolaar, laatst ingenieur 1 e kl.; 

o v e r g e p l a a t s t naar de res. Choribon de opz. 2e kl. SI. 
J . Bausch. 

— Bij de Staatsspoorwegen op Java is: 
b e n o e m d tot adjunct-ingenieur hy dc exploitatie .1. F . A. 

Mulock Houwer, thans met do waarneming dier betrekking belast; 
o v e r g e p l a a t s t naar den aanleg der lijn Batavia-l'angerang-

Bantam, dc opz. 3e kl. E. .1. Hornung, de onderopz. le kl. F. A . 
A. J . Valkenhort', do onderopz. 2e kl. F. Bock, de onderopzs. Ho kl . 
B. Moojeu. \Y. J . Hess, A . S. Dinsbach, P. C. J . Collo en A. 
Hndoweg Scheller. 

— T i j d e l i j k b e l a s t : met de waarneming der betrekking 
van ingenieur le kl. by' den dienst van het mijnwezen in Ned.-
lndië SI. Koperbcrg, laatst ingenieur 2e kl., onlaogs van vorlot 
uit Europa teruggekeerd. 

— Door den Slinistcr van Waterstaat zyn benoemd tot buiton-
gowoon opzichter: W. Lublink, te Berlikum, by vernieuwingen 
van de Maatsveldbrug by Franeker; A. J . v. d. Oever, by de vor-
betering van de Maas onder Meegen, Ooien eu Appelteru. cn 
J. van Keij nul i im Dz. to Spaarndnm, by dc verbetering der 
doorvaart van de Hcmbrug. 

— De firma SV. A. 8cholten, te (ironingen, heeft uit 253 
sollicitanten benoemd tot opzichter der tenen eu turfstrooiael-
fabrick to Nieuw-Dordrecht den beer VY. Bron, tc Stadskanaal. 

— Door Ged. Staten van Drente is bonoemd tot opzichter hij 
de te bouwen brug over do SVestergrift de heer .1. K Prummel, 
thans opzichter by het bouwen eener sluis te S'ultermond. 

— De heer H. Paul, gemeente-architect van Leiden, heeft 
eervol ontslag aangevraagd tegen 1 November. 

— Dc heer H. J . Houtman, hoofdopzichter hy de gemeente
werken te Rotterdam, herdacht don dag, waarop hy' vóór25 jaar 
in dienst der gemeente kwam. 

— Uit het door B. en W. te Arnhem aanbevolen tweetal, be
staande uit de heeren VY. F. C. Schaap Jr. te Delft en .1. Bruins 
te Zwolle, benoemde de tiemeentcraad eerstgcuoemde tot ingenieur 
hij de gemeentewerken. 

— Dc heer 8. Mulder, ingenieur der prise d'eau vun dc in 
aanleg zijnde waterleiding tc Tilburg, is door deu .Minister van 
Waterstaat benoemd tot adspirant-ingenieur der telegraphic. 

— De heer G. C . Daum , voorzitter van den raad van beheer 
der Nederlandsch-Indiscbe Spoorwegmaatschappij, is benoemd 
tot commandeur in dc ordo van Oranje-Nussau. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— C i v i e I - i n g e u i e u r hy do .Maatschappij tot expl. van 

Staatsspoorwegen, dienst van weg en werken. Adres vóór 15 Juli 
by den hoofdingenieur, chef van genoemden dienst. 

— G e m e c n t e a r c h i t e c t van Smallingerland. Jaarwedde 
ƒ500. Adres vóór 7 Juli aau den Burgemeester. 

— 0 p z i c h t e r - m a c h i n i s t voor dc Ned.-Ind. Traniwugmij. 
tc Batavia, tusschen 25 cn 35 jaren. Adres Amsterdam, Heeren-
gracht 255./. 

— B e k w a m e in a c h i n e t c c k en an rs op eene scheepswerf. 
Adres met opgaat van verl. salaris, leeftijd en vorige werkkring 
onder no. 16Ü20. Buroau .V. Roti. Cl. 

— T ij tl L-1 ij k o p z i c h t e r , hy dc gemeentewerken te Schie
dam, salaris ƒ80 ü ƒ100 per muand. Adres den directeur der 
gemeeentewerken (zie advert, in dit no.). 

— T w e e b e k w a m e en v l u g g e t c e k e na a r s op een 
ingenieursbureel in Den Haag. Adres lett. G. SI. Bureau dezes 
(zie advert, in dit no.) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Adres no. 2315. 
Erven J . J . Tyl te Zwolle. 

— O n d c r w y z e r v o o r het h a n d t e e k e n e n en b o e t-
s e c r e n te Stad-Doetinchcm. Jaarwedde ƒ220. Adres deu Burg. 
vóór 25 Juli. 

— De .Minister van .Marine brengt ter kennis van belang
hebbenden, dat niet 1 September 1807 twee plaatsen als adspirant-
ingenieur der marine op eene jaarwedde van ƒ1200 wordon open
gesteld {-ie Staatscourant no. 153). 

DIE 
'Dienstaanbiedingen n 

tweemaal per Jaar t'.oee 
De aarninistratie belast 
brieven.) 

— Een bouwkundig 
zookt plaatsing. Adres 

— Een jongmensch, 
tcekenen, calquceren. 
betrekking. Adres lett. 

N8TAANBIED1NGEN. 
'orden ten gerieve van heeren geabonneerden 
achtereenvolgende malen kasteloos opgenomen. 
:ich met de toezending der eventueel inkomende 

opzichter, goed kunnende detaillceren, 
no. 84. Bureau dezes. (1) 
hekend met bouw- en waterbouwkundig 

landmeten en waterpassen, zoekt eene vaste 
W. O . Bureau dezes (zie advert, in dit no.). 

INIOH.VHTIKHI'UK.U: TKCIIMSCIIE VARVKIIKKNHJINU, AMSTKRÜAM. 
Opzichter Teekenaar: leeftijd 21 j . , vorl. Sal. f U5 per md. 

„ 25 „ » „ „ 85 a l»0 „ „ 

» 30 „ „ „ „ «0 a 80 , , 
. 23 „ „ „ „ 80 a 110 „ , 

„ ot l itvoerder „ 43 „ „ „ ,, 00 H 70 „ „ 
„ of Toekenaar „ 28 „ , 80 a 90 „ „ 

Een JONGMENSCH, bekend mi t 
Bouw- en Waterbouwkundig teekener, 
Calqueeren, Landmeten en Water
passen, zoekt eene v a » t e betrek
king; als, 

of voor Bureau-werkzaamheden. 
Brieven aan het Bureau van dit 

Blad onder letter W. O. 

Op een INGENIEL'RSBl'REEL in 
DEN HAAG worden d a d e I ijk ge
v r a a g d 

Twee bekwame en vlogge 
TEEKENAARS, 

salaris naar bekwaamheid. 
Brieven onder lett. G. M. aan het 

bureel van dit Blad. 

Th.VAMHEENISTEOEOBELT,SaDiUryEcgi,eer. 
Kantoor: ISO lie Rn) terkade, AvisTF.ltI)AH. Kiliaaal: .10 Itokln. 

Hoofdagent voor Nederland, Holgié' en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van eompleete Hadinrichtingen — 1'rivaat-Inrichlineen. — 

Shanks Closets zyn nog niet overtrofl'en. — Porseleinen fi'adkuipe; IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschtafols, Urinoirs enz. — V K H IV A It Jl I Si« cn V F. \ T I I. A T I K. 

Belast zich metdc plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concur! corendepryzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

Hoofdagent van R. W A Y G O O D &. Co. Ltd. Londen. L I P T E N . 

W. A. V A N LOON & Co. 
EERSTE NKDEKLANDSCHE STOOMFABRIEK voor H O U T E N 

S C H O O R S T E E N M A N T E L S , D R A A I - en B E E L D H O I W 
W E R K volgens n ieuwste cons truct i e . 

Vraag TEEKENING en PRIJSCOURANT. 

Kantoor: RDSTENBDRGERSTRAAT 120, Amsterdam. 

Bij de G E M E E N T E W E B K E N te 
S C H I E D A M wordt g e v r a a g d een 

praktisch en theoretisch bekend met 
W a t e r b o u w k u n d i g e construc
ties. 

Salaris /80 it f\00 per maand. 
Sollicitanten gelieven zich aan te 

melden bij den Directeur ilerGemeente-
werken te Schiedam. 

S C H U D AM, 3 Juli 1897. 

L. C. WIJMER, 
Î HbrioK van 3Xeta»l- en Koperwerken. 

SPECIALITEIT IN STIJL W E R K E N . 
Rozengracht 4 0 , AMSTERDAM. 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand •ehade 

D e NEDERLANDEN van 1846 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, 

hoek Prinsestraat — ZUTP1IEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — BOT 
TEBDAM. Zuidblaak 58 — BBEDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A G E P R E M I Ë N . 

AAHBESTEDIHG. 
Op tltittntltiff 17 Juli a. «., 

des namiddags te elrie uur zal door 
het B.-K. Parochiaal Kerkbestuur van 
den H . A N D B E A S te Steenwijker-
'cold in het Koffiehuis van den Heer 
POLMAN bij tie Kerk aldaar worden 
AANBESTEED: 

H e t V E R G R O O T E N v a n het 
L I E F D E G E S T I C H T 
a l d a a r . 

Bestek en teekeningen liggen in 
genoemd Koffiehuis ter inzage van af 
Maandag 5 Juli a. s. 

Aanwijzing in loco op den dag der 
besteding des morgens te elf' uur. 

BESTEK en TEEKENINGEN zoo
lang de voorraad strekt aflt.— en 
inlichtingen zijn van af 5 Juli op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect 

G. Te B I E L E Wzn., 
te Deventer. 

AANBESTEDING 
BUBGEMEESTEB en W E T H O U 

DERS van Kruiningen, zullen op 
Xalerelatf IB Juli 1897, 's na
middags te 4 uren, aanbesteden: 

H e t bouwen v a n twee B E 
H A 4 R S C H O L E N , é e n op 
het dorp en é e n te H u n » 
weert. 

in 2 perceelen. 
Bestek en teekeningen liggen ter 

inzage ter Secretarie der gemeente, 
terwijl gedrukte bestekken verkrijgbaar 
zijn tegen toezending van f 1. 

Aanwijzing in loco op den dag der 
aanbesteding, 's voormiddags 11 uren, 
te beginnen te Hansweert. 

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij 
den Gemeente-Opzichter, den heer A. 
L E CLEECQ, te Kruiningen. 

Burgemeester en Wethouders voor
noemd, 

C. DER WEDUWEN, Burgemeester. 
DOMINICUS, Secretaris. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER KN W E T H O U 

DERS der gemeente RH EN ES zijn 
voornemers op IrijtMetff tien Ui 
Juli I8B7, des middags ten 12 ure 
op het Raadhuis aldaar aan te besteden: 

H e t bouwen eener S C H O O I , 
voor L a g e r onderwi j s 
met G y m n a s t i e k l o k a a l , 
P o m j i . H e k w e r k enz . 

Bestek en Teekeningen zijn a ƒ 3 . — 
per stel verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie. 

Aanwijzing op het terrein op Don
derdag den 15 Juli 1897 des namiddags 
ten 3 ure. 

Nadere inlichtingen geeft D. HUI-
TING, Gemeente-Opzichter. 

AANBESTEDING. 
( R a m i n g fütiOO.) 

BUBGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van Coevorden, zullen I rijttetf/ 
» Juli e. A-. des voormiddsgs e l f 
uur, ten GEMEENTEHUIZE aanbe
steden : 

H e t m a k e n v a n een r i o o l 
met z i n k p u t t e n en het 
d e m p e n eener sloot In 
het ver l engde v a n de S a l -
landscl ie s traat , 

waarvan het bestek ter lezing ligt bij 
J . M. BEKKERING, te Coevorden. 

De aanwijzing zal plaats hebben op 
den dag der aanbesteding, des voor
niiddags te negen uur, door tien 
Gemeente-Opzichter H. BOZEMAN. 

COEVOBDEH, 29 Juni 1897. 

Burgemeester tn Wethouders voor
noemd, 

J . W. V A N DER L E L Y , Burgemeester, 
W. J . C'ASPEBS, Wethouder. 

AANBESTEDING. 
Op D o n d e r d a g S . l u l l 1S97, 

det middags te ü'-'j, uur, zal in het 
Koffi-huis DE ROODE LEEUW, 
I ijgetttlan* le A m s t e r d a m , door 
de Vereeniging tot Beoefening van Vocale 
en Dramatische Kunst worden aanbe
steed : 

H e t v e r b o u w e n v a n het per
ceel W E T E R I X S C H A N S 
N o . IOI tot i n r i c h t i n g 
v o o r onderwi j s . 

Het bestek is ad / O.ttO te ver
krijgen ter S t o o m d r u k k e r i j van 
K O E L O F F Z E N en HUBNEB, N. Z. 
Voorburgwal te Amsterdam. 

Inlichtingen geven de architecten 
A. L V A N GENDT & ZONEN. 
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2y~ JAARGANG X°. 2S. Z A T E R D A G , 10 J u l i 1897. 

AAHBESTEDIHG 
H e t B E S T U U R v a n H e n M I D D E L T . 

A K E R P O L D E R z a l o p Z a t e r d a g IO 
J u l i 1S97. d e i n a m i d d a g s t e n é é n 
u r e t e n h u i z e v a n P . K R A M E R t c 
Osdorp i n twee p e r c e e l e n a a n b e s t e d e n : 

H e t g r a v e n «Ier K a v e l s l o o t e n , 
het u i t d i e p e n der T o c h 
ten en W e g s l o o t e n i n 
d i e n polder , een en a n d e r 
n a d e r i n het bestek om
schreven . 

A a n w i j z i n g zal g e s c h i e d e n d o o r d e n 
H o o f d o p z i c h t e r o p W o e n s d a g 7 J u l i 
18117 d e e v o o r m i d d u g s t e n l O ' / i u r e , 
t e b e g i n n e n aan d e n m o l e n , n a b i j h e t 
d o r p Sloten (X.-H.). 

B e s t e k k e n z i j n m e t i n b e g r i p eeDer 
s i tuat ie knar t v a n h e d e n a f t e g e n 1 . 5 0 
p e r e x e m p l a a r v e r k r i j g b a a r g e s t e l d b i j 
d e firma I P E K B C U B en V A N S E L -
D A M , D a m r a k 48 t e Amsterdam. 

Het Bestuur v, d. Middelr. Akerpolder : 
W . S T U T , Voorzitter. 
J . v . i i . L A A R S E , Secretaris. 

I . E I f r i n g & Z o o i . 
D E S H A A G , 

Z -0. Buitensingel 
Fabrikanten vanCementmern en K i r t 

Blanken. SPECIALITEIT in bartlirebak ' 
ken Tecela, ENOELSCHE. FKANSUUB ; 

DUITSCHE e n H O L L A N D S C H E Vloer- et 
Wandteajela, voor Serres, Vestibules e u -

t a g a n enncnrreerennV prijzen. 

De V e r e e n i g i n g tot b e v o r d e r i n g v a n het V r e e m d e l i n g e n 
v e r k e e r t e IJ UK17 It' .4 JH O IS V w e l i s c h t d o o r h e t h o u d e n v a n e e n 
N A T I O N A L E N W E D S T R I J D i n h e t b e z i t t e k o m e n v a n e e n e l'raaie 
R E C L A M E - P L A A T . 

Ic Prijs f ÏOO.—. Ile Prijs t S O . - , II le Prijs f 
P r o g r a m m a v o o r d e z e n W e d s t r i j d o p a a n v r a g e v e r k r i j g b a a r b i j d e n 
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D e n o o r d e l i j k e t r a n s e p t g e v e l v a n d e M u n s t e r k e r k 

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

k a r a k t e r v a n h e t b e g i n d e r 12e e e u w v e r t o o n t . I n 

h e t h o o g v e l d i s C h r i s t u s a l s r e c h t e r d e r w e r e l d v o o r -

g e s : . . ! . ! , n i e t h e i l i g e n n a a s t z i c h . D a a r o n d e r z i j n de-

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

h o e . ' e d o o d e n u i t h u n n e g r a v e n o p s t a a n . D e f i g u r e n 

h e b b e n h e t e i g e n a a r d i g k a r a k t e r v a n d e n R o m a a n s c h e n 

t i j d . D e b e e l d e n , d i e t u s s c h e n d e k o l o m m e n s t a a n , 

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

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

w e r k e n v a n C h a r t r e s k o m e n h i e r i n h e r i n n e r i n g . 

H e t k o o r i s d o o r e e n t r a n s o m g e v e n , d i e e v e n w e l 

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

h e b b e n . O o k d i t b o u w d e e l h e e f t b l i j k b a a r in d e 14e 

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

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

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

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

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

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

i n d e r d a a d b e k o o r l i j k e f f e c t . O n t e l b a r e g r a f t e e k e n e n , 

o v e r a l t e g e n d e wanden a a n g e b r a c h t , g a v e n e e n o v e r 

z i c h t d e r versieringskunst e n d e r h e r a l d i e k v a n d e 15e 
e e u w t o t 1850. G e d e e l t e l i j k n o g l a a t - R o m a a n s c h , is 

t o c h d e z e k r u i s g a n g i n h o o f d z a a k e e n w e r k d e r 15e 

e e u w . 

A a n d e w e s t z i j d e v a n d e k r u i s g a n g l e i d t e e n p o o r t 

n a a r d e n M t i n s t e r p l a t z , w a a r o p e e n z e e r m i d d e l m a t i g 

s t a n d b e e l d v a n I lecolampadius, d i e d e h e r v o r m i n g t e 

R a z e l i n v o e r d e , g e p l a a t s t i s . 

D e k e r k m a a k t v a n b i n n e n e e n z e e r w a a r d i g e n i n 

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

z e e r u i t d e n t o o n . V o o r a l v a n d e g a l e r i j g e z i e n d o e t 

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

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

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

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

t r i f o r i ë n . I n h e t k o o r h e b b e n d e c o l o n n e t t e n , d i e d e 

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

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

m i d d e l e e u w s c h . D e p r e d i k s t o e l e n d e d o o p v o n t z i j n 

r i j k e l a a t - G o t h i s c h e w e r k e n , d i e d e j a a r t a l l e n i486 
e n 1495 d r a g e n . D e k o o r b a n k e n , v a n e i k e n h o u t , c n 

m e t m i s é r i c o r d e s v o o r z i e n , d i e w e i n i g - s t i c h t e l i j k e v o o r 

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

m a a k t . 

T a l r i j k e g r a f t c e k e n s z i j n i n d e k e r k a a n w e z i g . D a t 

v a n Erasmus i s e e n r o o d m a r m e r e n p l a a t n i e t La-

t i j n s c h o p s c h r i f t e n h e t j a a r t a l 1536. O n d e r d e g r a f -

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

A r n o l d v o n R o t h b e r g . K e n p r a c h t i g w e r k u i t d e n 

a l l e r l a a t s t e n t i j d d e r G o t h i e k is d e g r a f t o m b e v a n 

K e i z e r i n A n n a , d e g e m a l i n v a n R u d o l f v o n l l a b s -

! b u r g . D e K e i z e r i n e n h a a r k l e i n e z o o n z i j n i n l i g 

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

g e s t e l d . ' 

H e t m a a k t e e n e e n i g s z i n s z o n d e r l i n g e n i n d r u k , w a n 

n e e r m e n d e k r y p t z i e t i n g e r i c h t a l s . . . v e r w a r m i n g s -

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

h i e r w e e r t r e f f e n d u i t . D e k r y p t a , m e t h a a r i n t e r e s 

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

d e r i n g e n , v e r d i e n d e e e n b e t e r l o t . 

N o o r d e l i j k v a n d e M u n s t e r , h o o g b o v e n d e n R i j n , 

l e i d t d e A u g u s t i n c r s t r a s s e n a a r h e t M u s e u m , e e n 
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gebouw „im Griechischen Stil" zeggen de reisgidsen, 
doch in werkelijkheid een slappe navolging van den 
Berlijnschen Schinkel-stijl, (ielukkig is dc straat niet 
breed, en komt daardoor van den gevel slechts weinig 
in het gezicht. Het gebouw bevat van alles en nog 
wat, een bibliotheek, een ethnografische en een pre
historische verzameling, ja zelfs opgezette dieren, 
mineralen en dergelijken ontbreken niet. Ook dc 
aula der Universiteit is in het gebouw aanwezig. 
Maar dit alles kon mij slechts weinig belang inboezemen; 
het was de kunstverzameling, die ik zocht. De bovenste 
verdieping bleek daarvoor aan de straatzijde ingericht. 
.Als een gymnastische oefening is het trappenklimmen , 
dat van den kunstliefhebber gevorderd wordt, zeker 
nuttig, maar als voorbereiding tot kunstgenot schijnt 
het minder geschikt. 

Holbein is het, om wien men zich deze moeite ge
troost. De schilder, ofschoon te Augsburg geboren, 
heeft nochtans tc Hazel lang vertoefd. Als jongen 
van 18 jaar ging hij daarheen, cn kwam in 1515 in 
kennis met Erasmus, voor wien hij een exemplaar 
van diens » i .o f der Zotheid'' illustreerde, waarbij hij 
zich een uitstekend humorist toonde. Het exemplaar 
is in het museum tc zien. Voor men echter de zaal, 
waar de teekeningen tentoongesteld zijn, kan binnen
treden , wordt men eerst, bij de hoofdtrap, vergast 
op cartons van Cornelius, Schnorr en Steinle. Misschien 
dat in onzen tijd van herlevende liefde voor lijnkunst 
deze cartons weer meer gewaardeerd worden dan 
vroeger. Ik vind ze nog altijd droog, schoolsch en 
conventioneel. 

Dan is Holbein toch een andere man. Dit bemerkt 
men aanstonds bij het beschouwen der rijke ver
zameling van des meesters teekeningen, die het 
Museum bezit. Talrijk zijn de portretten, allen met 
ongelooflijke uitvoerigheid en zekerheid gedaan. Kn 
bij al die uitvoerigheid ontbreekt toch nooit een 
zekere breedheid, die de details aan het ensemble 
ondergeschikt doet blijven. Allerlei techniek is ge
bruikt; nu eens is zilverstift gebezigd , dan weer houts
kool , rood en zwart krijt of een weinig tint. Hijzonder 
talrijk zijn ook de ontwerpen voor geschilderde ven
sters, die Holbein als een voortreffelijk ornemanist 
doen kennen. Nu eens werden de stoffen aan de ge
wijde geschiedenis ontleend , dan weer heeft de teeke
naar uitsluitend heraldieke onderwerpen ter behan
deling gekozen. Maar steeds is een ornementeele 
omlijsting aanwezig, die een zeer eigenaardige op
vatting der Renaissance vertoont. 

Toen Holbein te Hazel kwam, was hij nog onbekend, 
waardoor hij, om te kunnen leven, allerlei bestellin
gen moest aannemen, waarvoor een schilder in onzen 
tijd hartelijk bedanken zou. Zoo maakte hij een uit
hangbord voor een schoolmeester en een beschildering 
van een tafelblad, die beiden nog in het museum 
berusten. Zij toonen 1 lolbein nog niet in zijn volle 
kracht. Doch terzelfder tijd schilderde hij ook reeds 
meesterlijke portretten, zooals die van burgemeester 
Meyer en zijn vrouw, waarbij de achtergrond door 
een rijke Renaissance-architectuur gevormd wordt. Als 
een aanmerking op deze schilderijen gemaakt moest 
worden, zou zij cle misschien wat al te vaalgrijze 
vleeschtinten gelden. In Holbein's beste manier is het 
portret van Honifacius Amerbach, van 1519. Een zeer 
correcte teekening is hier met een prachtig coloriet 
verbonden; het vleesch is uitmuntend weergegeven, 
en toont zelfs in de diepste schaduw nog zijn natuur
lijke kleur. 

De passie is door Holbein behandeld in een acht
tal tafereelen, tot een paneel te zamen gevoegd. I Iet 

coloriet is wat hard, maar 'de composition zijn levendig 
en dramatisch; soms zijn interessante lichteffecten 
bereikt. 

De doode Christus, op een lang en smal paneel 
geschilderd, is een meesterlijke, realistische studie 
naar een half vergaan lijk. Zulke voorstellingen waren 
in de 16e eeuw niet zeldzaam. Ik herinner slechts aan 
het grafteeken van Lodewijk XII te St. Denis, of 
aan dat van Reinoud van Krederodc te Vianen. 

Op twee andere paneelen zijn de ware en de valsche 
liefde voorgesteld. De eerste is als Venus en Amor 
verbeeld, en Holbein heeft daar aan de voorstelling 
een antiek tintje gegeven. Maar toen hij de valsche 
liefde in de gedaante van Lais Corinthiaca zou schil
deren , nam hij zich een bekende veile deerne. Doro
thea Offenburgerin, tot model. Het is echter aan
stonds te zien, dat deze ook voor Venus geposeerd 
moet hebben. 

Een der beste werken van den schilder is zeker 
dat, hetwelk zijn vrouw en kinderen te zien geeft. 
Hier is het realisme aan het woord; noch de vrouw, 
noch de kinderen kan men mooi noemen, maar door 
de meesterlijke behandeling hebben zij die hoogere 
schoonheid gekregen, die ieder waar kunstwerk bezit. 
()ok het portret van Krasmus is voortreffelijk; de 
geestige, spotachtige en toch verstandige trekken van 
den vermaarden Rotterdammer blijven u nog lang 
bij. Kn hoe prachtig zijn niet de magere knokige 
handen van den bejaarden geleerde geschilderd! 

1 loc fraai moeten ook de wandbeschilderingen 
in het raadhuis geweest zijn ! De schetsen daarvoor wor
den nog bewaard , ofschoon de origineelen reeds in de 
16e eeuw vernietigd zijn. Ten deele leverde de oude 
geschiedenis de onderwerpen, [paar de mooiste com
posities zijn ongetwijfeld die , waar een Oud-Testamen-
tische stof behandeld werd. Vooral die teekening is 
meesterlijk, waar men Saul en zijn overwinnend leger 
met den gevangen Koning der Amalekieten ziet terug-
keeren. Op den achtergrond branden nog de steden, 
door de strijders verwoest. Saul is van zijn paard 
gestegen, en gaat Samuel tegemoet. Deze wacht 
echter zijn groet niet af, doch roept hem toe: „Omdat 
gij het woord des Heeren verworpen hebt, zoo heeft 
de lleere u verworpen, dat gij geen Koning over 
Israël zult zijn." E r ligt in deze teekening een tragi
sche grootschheid; de toorn van Samuel, de angst 
van Saul, de verbazing der krijgslieden zijn schoon 
uitgedrukt. Ook de eigenaardige lichteffecten werken 
zeer tot het verkrijgen der gewenschte stemming mede. 

Als men Holbein's werk gezien en bewonderd heeft, 
dan valt al het overige, wat het Museum bevat, af. 
Vooral de werken der hedendaagsche Zwitsersche 
schilderschool zinken dan in het niet. Alleen Bdcklin 
houdt zich staande met zijn zeer persoonlijk opgevatte 
tafereelen uit de mythologie. Vinding en teekening 
zijn bij hem de hoofdzaak; een colorist, in de be
teekenis die wij aan dit woord plegen te hechten . is 
hij niet. 

Ik ging nu de tamelijk steile Augustinerstrasse af, 
die naar de oude Rijnbrug leidt. Van die brug heeft 
men. een bijzonder fraai uitzicht. Zoowel aar. de noord
als aan de zuidzijde overspant een moderne ijzeren 
brug de lichtgroene rivier. Naar het westen toe ligt 
Hazel op zijn heuvels, terwijl de Munsterkerk met 
haar kleurig dak alles beheerscht. Aan de oostzijde 
is dc voorstad van Bazel gelegen, waarachter het 
Schwarzwald omhoog stijgt. 

Door de Eisenstrasse kom ik nu op de Markt, 
waar zich het raadhuis verheft, een gebouw dat een 
zeer eigenaardigen indruk maakt. 1 Iet is blijkbaar een , 
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werk uit het laatst der vijftiende eeuw. De gevel is 
niet symmetrisch en geheel vlak; de afsluiting wordt 
gevormd door een boogfries en kanteelingen. Een 
torentje, vermoedelijk nieuw of althans gerestaureerd , 
rijst uit het dak. De drie groote openingen, dienaar 
ile binnenplaats leiden, hebben spitsbogen, maar de 
vensters, tot groepen gerangschikt, zijn vierkant. Op 
de binnenplaats leidt een hoofdtrap. versierd met een 
lóe-eeuwsch beeld, naar een galerij met moderne 
fresco's op haar muren. De raadzaal bevat een zeer 
fraaie betimmering, en in het bijzonder de daar aan
wezige i6e-eeuwsche glasschilderwerken, meest wapens 
verbeeldend, verdienen de aandacht van hen , die voor 
wapenkunst wat voelen. 

De Markt biedt overigens niet veel, wat uit een 
archirectonisch oogpunt merkwaardig mag heeten. De 
Hazelsche Bank heeft een modernen gevel, geheel 
zooals men die b.v. in een Duitsche stad zou gemaakt 
hebben, liet huis ,,zur Geltenzunft", nu een bier
lokaal , schijnt, ofschoon blijkbaar gerestaureerd, toch 
nog ten deele uit de 16e eeuw afkomstig. 

Het postkantoor aan de f'rcie Strasse is het voor
malige Kaufhaus, een laat-Gothisch gebouw, dat op 
zeer geschikte wijze voor zijn nieuwe bestemming 
werd ingericht. 

Ik keer nu weer terug op mijn schreden om de 
vischmarkt op te zoeken , waar „der schönstc gotische 
Biunnen der Schweiz" moet staan. En inderdaad, dit 
werk van omstreeks 1500 verdient een opmerkzame 
beschouwing. Het benedendeel, waar de lange water
pijpen uit voortkomen, is een korte zuil met blad
kapiteel. Een zeskant gedeelte, met wapenschilden 
versierd, rust op deze zuil. Hooger wordt dit zeskant 
in een driehoek veranderd; iedere driehoekzijde bevat 
een nis, die met een beeld gevuld is. St 1'ieter, St. 
Jan en de II. Maagd zijn door de beeldhouwers ge
kozen ; het schijnt dat deze beelden veel ouder zijn 
dan cle nissen, waarin zij staan. Een spits met een 
vergulde engel daarop bekroont het geheel. 

Langs den I'etersgraben kom ik nu aan het Spalen-
thor , de merkwaardigste der zeven poorten van Hazel, 
waarvan er nog slechts drie aanwezig zijn, nu als 
gedenkstukken van het verledene een sieraad der stad. 
Het ware te wenschen geweest dat ook zoo menige 
Nederlandsche stadspoort, in het begin dezer eeuw 
gesloopt, op dergelijke wijze als herinnering aan het 
verledene en als schilderachtig kunstwerk bewaard 
ware gebleven. 

De poort onderscheidt zich door een hoog dak, 
met verglaasde pannen in een dessin gelegd, bedekt. 
Twee ronde torens, die bovenaan in het achtkant 
r.-crgaan . zijn aan de buitenzijde geplaatst. Zij ein

digen nu in kanteelingen, doch zullen waarschijnlijk 
voorheen ook houten spitsen gehad hebben. Een soort 
van voorpoort, in den rijksten laat-Gothischen stijl, 
komt tusschen de torens vooruit. 

Buiten deze poort zijn verscheidene gebouwen der 
Universiteit geplaatst, liet zijn onbeduidende, quasi 
klassieke ontwerpen, die mij geen grooten dunk van 
de moderne Zwitsersche architectuur gaven. 

Door het Spalenthor weer stadwaarts wandelend, 
kwam ik langs den gerestaureerden I lolbeinbrunnen, 
dus genoemd naar de dansende boeren en den doedel
zakspeler , waarmede hij versierd is, en waarvan het 
ontwerp aan Holbein wordt toegeschreven. 

Met het bezichtigen van een en ander was de dag 
reeds een goed deel gevuld. De zon neigde lang
zamerhand ter kimme, en daar ik dien avond nog 
Eucern wilde bereiken, staakte ik mijn wandeling om 
per electrische tram naar het station te gaan. Een 

eigenaardige wijze om voortdurend contact tusschen 
den wagen en den kabel tc houden, trok bij deze-
tram mijn aandacht. Terwijl te Straatsburg een stang, 
boven aan het rijtuig verbonden, langs den kabel 
gleed, wat vooral in de bochten nogal wat verlies 
van elcctriciteit scheen te veroorzaken, was hier een 
hoefijzervormig raamwerk op den wagen geplaatst, 
dat door veeren omhoog werd gedrukt. Het contact 
bleef zoo voortdurend bewaard, ook in tie bochten . 
want het raam was zoo breed, dat het steeds den 
kabel raakte, zelfs al kwam de as van de rails niet 
geheel met de ligging van den kabel overeen. 

D W A N G T O T S C H O O N H E I D . 
In ons nummer van 5 Juni werd gewezen op de 

minder fraaie bebouwing van het Museumkwartier te 
Amsterdam. In het bijzonder vonden de huizen, die 
tegen dc P.-C.-Hooftstraat aan verrijzen, afkeuring. 

De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
en het Genootschap Architectura et Amicitia zijn nu 
ook door die bouwerij geërgerd geworden. De besturen 
dier lichamen hebben aan het Dagelijksch Bestuur 
der hoofdstad een gemeenschappelijk adres gezonden, 
waarin zij verklaren „dat zij met leedwezen zien, dat 
het uiterlijk van eenige, onlangs aan de Jan-I.uyken-
straat gebouwde perceelen , op enkele uitzonderingen 
na, van zeer weinig geoefendheid der ontwerpers ge
tuigt." 

Wie dit leest, zal zich verbazen over de zonderlinge 
wijze, waarop de adressanten zich hebben uitgedrukt; 
ook Burgemeester en Wethouders zullen raar opgezien 
hebben, toen deze zin hen onder de aandacht kwam. 
Men was het er juist over eens geworden, dat de 
lievelingsspreuk van zoovele gezelschappen „oefening 
baatt knust" onzin was; niemand sprak meer tegen 
dat alle oefening niets uitwerkt, zoo geen begaafdheid 
aanwezig is, en daar komen nu mannen als A . Salm 
G.Hzn., C. 1'. j. Louis Rieber, Joseph T h . J. Cuypers 
en I. M. Lauweriks weer zeggen, dat door oefening 
de kunst, of althans de schoonheid, te verkrijgen is. 
Want hun „leedwezen" geldt het minder fraai uiterlijk 
der gebouwen; het is duidelijk, dat zij van oordeel zijn, 
hoe, bij meerdere geoefendheid, een grootere mate 
van sierlijkheid zou zijn verkregen. 

Misschien hebben zij willen zeggen, dat het uiterlijk 
der gebouwen niet smaakvol is. Wellicht hadden zij dit 
reeds neergeschreven , toen zij zich te binnen brachten , 
dat smaak een van die zaken is, waarover men niet 
twist. En de mogelijkheid bestaat dat toen al , wat 
op smaak betrekking had, geschrapt is, en de .ge
oefendheid" daarvoor in de plaats is gekomen. 

Van candidatcn , die naar getuigschriften ol'diploma's 
dingen, wordt in de examen-programma's verlangd 
„geoefendheid" in verschillende zaken. Wat is nu 
„geoefendheid" in het ontwerpen? Moet men zich be
hoorlijk van zijn haak, zijn driehoek, zijn passerdoos 
kunnen bedienen, netjes kunnen arceeren , vlakke tinten 
kunnen leggen ? Wij vertrouwen dat tie ontwerpers, 
die de ergernis der adressanten hebben opgewekt, in 
dit alles voldoende bedrevenheid zullen bezitten, liet 
kan dan ook niet aangenomen worden, dat de schoen 
hier wringt; er blijft dus niets anders over, dan te 
veronderstellen, dat gebrek aan smaak den bouwers 
aan de Jan-Luykcnstraat ten laste wordt gelegd. 

En die veronderstelling' wordt bevestigd door het
geen in het adres volgt, namelijk: „Mocht met de 
wijze van bebouwing, welke door hen wordt bedoeld , 
aldaar worden voortgegaan, dan zou het karakter 
van het zich daar vormend stadskwartier zeer weinig 
strooken met den zoo vaak geuitcn wensch en het 



ernstige voornemen. om achter het Rijksmuseum een 
fraai stadsgedeelte te doen verrijzen." 

Wij hebben het woord fraai gecursiveerd, want 
daar komt de aap uit den mouw. Wat nu gebouwd 
wordt is dus, ,,op enkele uitzonderingen na ' , een
voudig leelijk. Duidelijkheidshalve hadden nu die uit
zonderingen , met aangeving van buurtnumniers, ge
noemd moeten worden, dan was bekend geweest, 
welke der „perceelen" aan het schoonheids-ideaal der 
adressanten beantwoorden. Nu is verwarring alleszins 
mogelijk. 

Dan gaat het adres voort: ,, Wordt hier niet spoedig 
ingegrepen, dan is de vrees gewettigd, dat ook al 
weder de zich daar vormende stadswijk, die een der 
schoonste van de hoofdstad zou kunnen worden, voor 
altijd zal worden bedorven en alle goede bedoelingen 
en verwachtingen ook uwerzijds zullen blijken, ijdel 
te zijn geweest." 

Dc Amsterdamsche bouwpolitie is voor „ingrijpende" 
maatregelen niet bang, daarvan weet menigeen mede 
te spreken, maar om het schoone bekommerde zij 
zich nog niet. .Men kan er echter zeker van zijn 
dat, zoodra de politieverordeningen zich ook met den 
uiterlijken welstand gaan bezighouden, de uitvoerders 
van die verordeningen niet in gebreke zullen blijven 
hun plicht te doen. Voorloopig is nog wel de ge
meentewet een beletsel, maar misschien wil de nieuwe 
Tweede Kamer die wel zóó veranderen, dat naast de-
orde, de zedelijkheid en de gezondheid ook de schoon
heid een plaatsje krijgt. 

Publiekrechterlijk, dit zien de adressanten echter 
in, kan, in een afzienbare toekomst, niets verkregen 
worden. Zij zulkn vreezen, en misschien niet ten 
onrechte, dat het Museumterrein al lang volgebouwd 
zal zijn, eer de gemeentebesturen de machtiging heb
ben ook invloed op het uiterlijk aanzien der te stichten 
huizen uit te oefenen. 

Daarom meenen zij, dat men het over een anderen 
boeg moet gooien. De gemeente kan „als eigenaresse 
tier terreinen, krachtiger optreden", door „bij over
dracht daarvan alle voorwaarden te stellen, die haar 
in het belang tier bestemming en van den welstand 
wenschelijk voorkomen." 

De gemeente, als zoodanig, is slechts een abstract 
begrip. Daarom zal hier wel bedoeld zijn het gemeente
bestuur, d. i. de Raad. Dit lichaam heeft, privaatrech
terlijk , de bevoegdheid om „op esthetisch gebied 
zekere leiding te geven", zooals de adressanten willen. 
Er zijn verschillende manieren, om die „leiding" te-
doen geschieden. De Raad kan zich de teekeningen 
doen voorleggen ter beoordeeling, Is hij niet met het 
„esthetisch" gelief hebber van enkele zijner medeleden 
als hulpmiddel bij die beoordeeling tevreden, dan kan 
hij tie teekeningen in handen stellen van het Dagelijksch 
Hestuur ten line van preadvies. Dit college kan dan 
weer den Directeur der ( )penbare Werken advies 
vragen en deze ambtenaar kan diegene zijner onder
geschikten, die hem het meest „esthet isch" schijnt, 
met het maken van een rapport belasten. Langs 
denzelfden weg, doch in omgekeerde richting, kan dan 
het rapport van dezen arbiter den Raad ten slotte weer 
bereiken. 

De adressanten zeggen niet, of dit de wijze van 
beoordeeling is, die zij bedoelen. Zeer geheimzinnig 
deelen zij mede dat zij, als hunne bezwaren gedeeld 
worden, „bereid zijn, omtrent de middelen, om tot 
het goede doel te geraken" hun gedachten kenbaar tc 
maken aan Burgemeester en Wethouders. 

Waartoe dit geheimzinnig doen? In onzen tijd van 
openbaarheid behoort het toch niet meer thuis. Wij 

zijn geen „gedachtenlezers", doch durven toch wel, als 
onze meening, zeggen dat de adressanten óf opdracht 
aan bepaalde architecten , óf beoordeeling der plannen 
door een commissie van architecten bedoelen. 

Het opdragen van gemeentewerk aan particuliere 
architecten is in den laatsten tijd te Amsterdam nog 
al eens voorgekomen. Wij hebben daartegen geprotes
teerd, omdat dit systeem, waarbij alle concurrentie op 
zij gezet wordt, te groote gelijkenis heeft met begun
stiging , dan dat hij, die meent dat er gelijk recht 
voor allen bestaat, daarmede vrede zou kunnen hebben. 
Wij durven niet aannemen, dat tie adressanten de 
begunstiging van tie heeren Berlage en Poggenbeek, 
„puisqu'ü faitt dire leurs noms" goed zullen keuren; 
veel minder kunnen wij dus onderstellen, dat zij be
paalde architecten zouden aangewezen willen zien. wier 
taak het zou zijn tie plannen, waarnaar tie koopers 
van gemeente-bouwterreinen moeten werken, te vervaar
digen. 

Kr blijft dus nog over , de beoordeeling der door de 
koopers in te dienen plannen , waarmede een commissie 
van architecten belast zou kunnen worden. Wij zouden 
ons al zeer moeten vergissen, indien de instelling eener 
zoodanige commissie niet het ideaal was, dat den adres
santen voorzweeft. Men mededeeling, onlangs in de 
pers gedaan , versterkt ons nog in dit vermoeden. 

Reeds verleden jaar is, naar wij meenen in het 
Genootschap Architectura et Amicitia, de instelling 
eener dergelijke commissie ter sprake gekomen. Betoogd 
werd toen hoe een gebouw, dat geen schoonheid 
bezit, slechts een voortbrengsel van nijverheid ge
noemd kan worden. Betreurd werd, dat het groote 
publiek aan die schoonheid niet hecht, en dat het 
daarin slechts ziet iets, hetwelk de bouwkosten ver
hoogt zonder eenig voordeel te geven. Toen werd er 
ook op gewezen, dat wij leven in een maatschappij, 
in een gemeenschap, waar orde en regel moeten 
heerschen, en dat ieder gebouw een deel van de lucht 
neemt, die aan de gemeenschap toekomt, dat het de 
zonnestralen onderschept, al weder voor ete gemeen
schap bestemd, dat het zelfs het verkeer belemmert. 

Gevraagd werd of, wie bouwt, aan de gemeen
schap voor dit alles niet iets in de plaats moet geven , 
of zij niet schadeloos gesteld moet worden voor het 
gemis van het blauw des hemels, het lachend ver
schiet en het lieflijk landschap. Wie een gebouw doet 
zetten, dat niemand genoegen geeft dan hemzelf, 
werd voor een egoïst van de grootste soort uitgemaakt. 

Tegen deze redeneering scheen niet veel in te brengen. 
Maar wij merkten destijds op, dat er geen eenstem
migheid bestaat omtrent wat schoon is en wat niet, 
en dat zelfs onder architecten over deze vraag zoo
veel strijd wordt gevoerd, dat het groote publiek 
totaal van de wijs raakt. 

Wij noemden toen eenige regelen, die bij de ge
meentelijke beoordeelings-commissie als richtsnoer zou
den moeten dienen. Doch de toepassing, die van deze 
regelen gemaakt zou moeten worden, scheen ons tot 
onoverkomelijke moeilijkheden te zullen leiden. 

Wij schreven verder: 
„ R e e d s bij het constructieve gedeelte van hei: vraag

stuk is groot verschil van meening te wachten. Als 
regel zullen de gebouwen, waarover een dergelijke 
commissie te ootdeelen heeft, wel uit gebakken steen 
bestaan. Nu zal het eene commissielid slechts het 
toepassen van uitmetselingen, vlechtingen of gekleurde 
steenen als versiering toelaten. Een ander zal er vrede 
mede hebben, dat het bepleisteren van den gevel 
wordt voorgesteld. De heeren gaan elkander met tal 
van argumenten te lijf, doch, zooals men steeds ziet 

gebeuren, men overtuigt elkander niet en er dient 
dus gestemd te worden. Zijn er een paar leden, die-
de zijde van den pleisteraar kiezen, absent, dan wint 
de baksteenman zijn pleit en omgekeerd. Zoo zullen 
er zich andere verschillen openbaren, bv. over de 
vraag, of ijzerconstructies al dan niet in het gezicht 
moeten worden gelaten; de lezer moge hier verdere 
voorbeelden uit zijn eigen verbeelding bijvoegen. Dit 
alles heeft nu nog slechts betrekking op de constructie, 
in zooverre als die een element der schoonheid uit
maakt. En als nu hier, waar althans in dit construc
tieve een eenigszins vaste grond voor de beoordeeling 
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 sfeeren der eigenlijke schoonheidsleer gaat 
zweven ?" 

Hebben de adressanten hieraan wel gedacht? Heb
ben zij ook wel overwogen, of een commissie van 
deskundigen , dus architecten, bijeen te brengen zal zijn? 
Natuurlijk kunnen bouwmeesters, die hun functie nog 
uitoefenen, geen deel der commissie vormen. De leden 
behooren boven de partijen te staan cn mogen geen zit
ting hebben in een lichaam , dat de plannen van mede
leden zou hebben te beoordeelen. Slechts enkele bejaarde 
mannen, die hun koetjes op het droge wisten te trek
ken , komen dus in aanmerking. Maar zulk eene com
missie kunnen de adressanten toch niet begeeren. 

Kr gebeuren tegenwoordig te Amsterdam rare din
gen. Beurs- en gasthuisbouw worden aan vriendjes 
door het Gemeentebestuur toegestopt. Ken terrein aan 
de Raadhuisstraat wordt voor lagen prijs verkocht, 
omdat het Dagelijksch Hestuur zoo veel met het werk 
van den architect, die het plan maakte, opheeft.-Maar 
terzelfder tijd doet gezegd Bestuur gebouwen stichten 
zóó leelijk, dat de openbare meening over dergelijk 
gemis aan smaak onthutst wordt. Neemt men aan 
dat, zoo bij beurs-, gasthuisbouw en terrein-verkoop, 
esthetische overwegingen den doorslag hebben gegeven, 
hoe zijn die dan te rijmen met het volslagen gebrek 
aan schoonheid, dat al de openbare gebouwen tiet-
laatste drie jaren kenmerkt ? Het is alles mysterie. 

Misschien hebben de adressanten in zake de be
bouwing der Museumterreinen, ziende hoe „esthetisch" 
het gemeentebestuur zich in het laatste jaar toonde, 
gemeend niet aaneen doovcmansdeur te zullen kloppen 
Maar hebben zij wel overwogen, dat een statlsregee-
ring, die in haar openbare gebouwen zulk een slecht 
voorbeeld geeft, het recht mist, althans in zedelijken 
zin, om, op welke wijze dan ook, als censor van het 
werk, door particulieren uitgevoerd, op te treden? 

Niet alleen particulieren zijn op het oogenblik bezig 
het museumterrein te ontsieren. Wanneer de cdres-
santcn zich dc moeite willen geven eens een wande
lingetje langs den Wetering te maken, dan zullen zij 
in de buurt van het circus een gemeente-gebouw zien 
verrijzen, dat, om hun eigen woorden te gebruiken, 
„zeer weinig strookt met den zoo vaak geuiten wensch 
en het ernstige voornemen, om achter het Rijksmuseum 
een fraai stadsgedeelte te doen verrijzen." Hier is nu 
de gemeente bezig „zekere leiding te geven op esthe
tisch gebied", maar die leiding is zekere niet eene, 
zooals door de adressanten bedoeld wordt. 

Toen de gemeente Amsterdam genoeg had van de 
esthetica, toen zij. meenende zeer zuinig te zijn, bij 
de reorganisatie van den dienst harer openbare werken, 
het model van hare groote mededingster aan de Maas 
ging volgen, — toen hebben wij voorspeld, dat de-
zuinigheid de wijsheid zou bedriegen. 

Ken gemeente van een half millioen zielen kan het 

| niet stellen zonder een estheticus, die voor dc belangen 
der schoonheid waakt. In ons nummer van 3 November 
1894 schreven wij, toen de laatste gemeente-archi
tect, de heer Weissman, zijn ambt had ncdergelegd: 
„ Z o o v e e l meenen wij te mogen zeggen, dat de ver
wachting, die men van dien architect als estheticus 

I had, niet beschaamd is geworden Wij geloovcn zelfs 
niet ver mis te tasten, wanneer wij aannemen, dat het 
juist deze esthetische neigingen geweest zijn, waarom 
het gemeentebestuur zich van zijn architect heeft ont
daan. Zooals de gemeenteraad toch op het oogenblik 
is samengesteld, kan het wel niet anders of een ambte
naar, die bekend staat esthetische neigingen te koeste
ren , moet een gevaarlijk element geacht worden." 

Monumenten uit den tijtl der architectlooze regec-
ring zijn er sinds verscheidene verrezen. Wij behoeven 
slechts het tclefoongebouw, het gebouw van den 
Burgerlijken Stand , de brandweerposten te vermelden , 
om in herinnering te brengen, hoe zij, die zich als 
bijbaantje met de waarneming van de esthetische be
langen der stad belasten, zich van die taak kwijten. 
Wij moeten zelfs wel aannemen, dat de Gemeente
raad over zijn tegenwoordige esthetici niet tevreden is, 
want hoe anders de benoeming van particuliere archi
tecten voor stadswerken te verklaren? Is de raad met 
zijn tegenwoordigen schoonheids-dienst tevreden, dan 
komen die benoemingen in een zeer zonderling licht. 

Willen de besturen der Maatschappij en van Archi
tectura consequent zijn, dan moeten zij ook het stads
bestuur wijzen op het slechte voorbeeld, dat dit 
lichaam sedert 1894 bezig is te geven. Aan „een 
zekere leiding op esthetisch gebied" is hier groote 
behoefte, want het blijft nog altijd waar, dat ofschoon 
leeringen wekken, toch voorbeelden trekken. 

Misschien is er nog een vervolg op het adres te 
wachten en zullen de besturen, die nu alleen voor 
de belangen van een bepaald stadsgedeelte oog hebben , 
ook tie andere wijken der gemeente een beurt geven. 

Dwang tot schoonheid schijnt ons iets onbereik
baars. Maar zij, die in deze met ons van meening 
verschillen, zullen toch moeten erkennen dat, zal die 
dwang iets uitwerken , hij dient uitgeoefend te worden 
door personen of lichamen die van zeer hooge esthe
tische aspiratiën blijk geven. 

Kn hoe druk het tegenwoordig Amsterdamsen Be
stuur ook soms met tie esthetica schermt, van werke
lijk schoonheidsgevoel geeft het niet de geringste 
blijken. Vóór men de ontwerpen van hen, die het 
door hen gekochte gemeenteterrein bebouwen, aan 
een beoordeelingscommissie onderwerpt, moeten eerst 
de ontwerpen van den Directeur der Publieke Wer
ken die vuurproef doorstaan hebben. Misschien treedt, 
zonder dat de buitenwacht dat weet, nu reeds de 
Commissie van Bijstand in het beheer der publieke 

j werken als jury op. Mocht dit zoo zijn, dan zijn wij 
getuigen van een allertreurigst fiasco. 

Wij zijn benieuwd naar het resultaat, dat doorliet 
adres zal worden verkregen. Slechts spijt het ons, 
dat het niet aan den Raad gericht is, dan hadden 
wij misschien de meening der Vergadering gehoord. 
Nu vreezen wij voor het bekende kluitje, waarmede 
reeds zoo menig adressant door colleges van Dage
lijksch Bestuur in het riet werd gestuurd. 

B I N N K \ I. A N D S C II E B K R I C H T K N . 
's-GRAVEKltAGE. De Minister van Waterstaat, Kandel en Nijver

heid, brengt ter kennis van belanghebbenden: 
lo. dut, behoudens de sub 2 vernielde uitzondering, in het ver

volg tot de voreischten van toelating tot het vergelijkend onder
zoek vun eandidaten dingende naar eeu getuigschrift van voldoend 
atgelegd examen voor opzichter van den Kijkswaterstaat, zal lie-
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hoeren hét overleggen vnn bewijsstukken waaruit blijkt dat de 
candidaat na volbrachten zeventienjarigen leeftijd, gedurende te 
zamen minstens twee jaren met vrucht prncti.ch werkzaam is 
geweest in ccn ol' meer tot de bouwvakken behoorende ambachten ; 

2o. dat voor hot eerstvolgende examen, hetwelk in Maart 1898 
zal worden gebonden, het vorenstaande nog niet verplichtend zal 
zjjn, maar dat bedoelde bewijsstukken tot aanbeveling zullen 
strekken voor eon cventueelo benoeming bjj den Kjjkswaterstaat 

AMSTERDAM. In de Zaterdag 3 dezer gehouden vergadering der 
Vereeniging van burgerlijke ingenieurs deed de heer O. .1. W. 
dc Jongh, lid der commissie tot veredeling van het ambacht en 
tot het II'nemen van proeven van bekwaamheid, eenige mede-
deelingcn omtrent de werkzaamheid dier commissie cn stelde voor 
haar een janrljjksche subsidie van I' 50 te verleenen. 

Dc beslissing over dit voorstel zal in de volgende vergadering, 
tc houden in September, genomen worden. 

Nadat de aanhangige fusie-plannen der verschillende technische 
vcreeuigingen nog in den breede besproken waren. stelde de heer 
Kruseuian aan bet bestuur de vraag: „Doet de Regeering pogingen 
tot reorganisatie der Polytechnische School f /.on niet, ligt het 
dan niet op den weg van het bestuur hierop bij den Minister van 
Bitinenlaiidsehe Zn ken aun te dringen 'r" 

De voorzitter antwoordde, dat oen ontwerp tot reorganisatie reeds 
bjj de Tweede Kamer is ingediend en dat hij overigens op deze 
gewenschte verbetering gaarne zal aandringen. 

Ten slotte werden door den heer C. I . .M l.itmbrerbtscn eenige 
mededeeliugen gedaan over de Amsterdamsche havenwerken. Hij 
schetste in het kort de verschillende groote havenwerken en de plan
nen, dio nog tot verdere verbetering uitgevoerd zullen worden 

Xa afloop der vergadering werd een boottocht ondernomen tot 
bezichtiging der zooeven besproken werken, en werd verder het 
Museum van voorwerpen ter voorkoming vun ongelukken in fa
brieken en werkplaatsen bezocht. 

Rotii.nicui. De architect Molenbroek is voornemens aan de 
Wijnhaven en Oelderscbe Kade een huis te bouwen van 80u M-
oppervlakte op een fundeeriug vau 500 heipalen. Het zal een 
hoogte verkrijgen van lib nieter eu door twee zjjtorens geflankeerd 
worden. Het benedengedeelte wordt ingericht voor winkels, de 
zes eerste verdiepingen dienen tot kantoren, terwijl de kop, ter 
boogie van -1 verdiepingen, voor bergplaats /al strekken en de 
hoogste étages voor photognipliisch atelier. Door middel «au twee 
liften kan men alle etages bereiken. Er worden aangebracht cen
trale verwarming en eleetrisch licht. 

De waterleiding op de drie bovenste verdiepingen wordt in het 
huis zelf uit een reservoir voorzien, daar de druk der water
leiding deze hoogte niet kan bereiken. 

De gevellengte is 19 M aan de Geldersche Kade. 16 M. uan 
de Wijnhaven en 11 SI. aau de Wijnstraat. I>e hoofdingang is 
aan de Wjjnhavoii. De onderbouw tot de 2c etage wordt opge
trokken van hardsteen en de rest van witte verglaasde steen; 
van daar den naam van het Witte Huis Met 1 April 1NH8denkt 
men met het reuzengebouw gereed to zjjn. (iV./Voft ('t) 

Dt LI t Krachtens het raadsbesluit, waarbij aan B. en AV. een 
krediet van / BOO is verleend tot het deen ontwerpen van plannen 
voor eeu eicntiiecle verbouwing van Studs Doelen, heelt dat 
college daarmede belast den gemeente-architect, den heer M. A 
C. Hartman, onder wiens leiding nu voor dot doel werkzaam is 
do heer II. M Honker, student aan de l'olvtcchnische School. 

H A M U . I . M . Na briefwisseling met den Minister van Biunenlandsehe 
Zaken hebben B. cn W. den Baad voorgesteld, voor / 5250 de 
perccelcn aau tc koopen. staande tegen den oostelijken zijgevel 
van do gerestaureerde Vleeschhal, welk gebouw thans bestemd 
is voor het Kjjks- cn Provinciaal archief. 

V A C A N T E BETREKKING-EX. 
— C i v i e I - i n g c n i o u r bjj de Maatschappij tot cxpl. van 

Staatsspoorwegen, dienst van weg en werken Adres vóór 15 Juli 
bij den hoofdingenieur, chef van genoemdeu dienst. 

— T jj d e 1 jj k opz it; l i t e r , bjj de gemeentewerken tc Schie
dam, saluris /HO ii f 110 per maand Adres den directeur der 
gemeentewerken (zie adveit. in het vorig no). 

— Twee b e k w a m e en v 1 u g go t eekenaars op een 
ingonieursbureel in Den llnag. Adres lett. O. M. Bureau dezes 
(:ie ailveit. in het vorig no). 

— Do Minister van Marine brengt ter kennis vun belang
hebbenden, dnt met 1 September 1897 twoo plaatsen als adspirant-
iogenienr der muriuc op eeno jaarwedde van /1200 worden open
gesteld {'.ie Staatscourant no. 15U). 

— L e e r a a r i n het h a n d t e e k o n e n en l e e r a a r i n 
h e t w e r k t u i g k u n d i g t e o k u n e n. Salaris resp. ƒ250 eu 
fiQQ per eu• i us, October—Maart, voor Sj} en 12' uur per week. 
Adro in persoon bjj den directeur der burgeravomlt.. uool, \\ ester-
straat 1ST Amsterdam, vóór 17 Juli, dagel. van 8—12 uren. 

— Twee w e r k t u i g k u n d i g e i n g e n i e u r s bij de Maat
schappij tot I A ploitatic van Staatsspoorwegen, dienst van weg 
cn werken. Adres uiterlijk 15 Juli aan den hoofdingenieur te 1'trecht. 

— O p z i c h t e r , bekend met het leggen van waterleidingbuizen. 
Adres letter O. W . Boekhandel voorheen Höveker A Worinser. 
Amsterdam [Zie adv. in dit no.) 

— O p z i c k t c r - t e e k e n a a r , om met 1 Aug. in dienst te 
treden. Adres lett. W. Boekhandel voorheen llövcker cn Worinser. 
Amsterdam. K'/.ir aavtrt in ait no \ 

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

(Dienstaanbiedingen -.oorden ten •eciieve van heeren geabonneerden 
tweemaal per /aar twee achtereenvolgende malen kosteloos opeenomen. 
De aaministiatic belast zich mei de toezending der eventueel inkomende 
btievtn.) 

— lieu bouwkundig opzichter, goed kunnende dctailleeren, 
zoekt plaatsing. Adres no. l\. Bureau dezes. (2) 

— Ken jongineiiseh, bekend niet bouw-en waterbouwkundig 
teekenen , oslqueeren, landmeten en waterpassen , zoekt eene vaste 
betrekking. Adres lett. W. tl. Bureau dezes I i advert, in dit no.). 

INFORMATIEDUHKAU TECHNISCHE VAKVEREEMGIXO, AMSTERDAM. 
i •pzichter-Tcokeuaar: leeftijd 

of Uitvoerder 
of Tcekcuaar 

21 j . , verb Sal. / 05 per md. 
25 , , „ „ 85 a 00 „ „ 

, . 60 > , 
„ . <;U ''' HO , , 
» r, «O a 90 „ „ 
., ,, 60 ii 70 ., „ 
„ ,, HO a 90 „ „ 

•1 i 
;ui 
23 
43 
2S 

1' i ; K S O X A L 1 A. 
lüj den waterstaat in Ned.-Indië is: 

bepaa ld dat de opz. 2ekl .M. J . Bauscb 
in de residentie Bantam geplaatst blijft; 

ove rgep l aa t s t naar de resid. Cheribon 
de opz. le kl. A .1. Dijkstra. 

Door den directeur der burg. opeub. 
werken is benoemd tot opz. 2c kl. bij do 
exploitatie der Staatsspoorwegen op Java 
de tijdel. onderopz. 2e kl .1. II. Th. Arellds. 

— De beer .1. van Lokhorst. Kijkshouw-
kundige voor de gebouwen van onderwijs 
enz. te 's-tiravenhage, is henocixd tot ridder 
iu de orde van den Nederlandsohen Leeuw. 

— Tot opzichter bij de gemeentelijke gas
fabriek eu hoogdruk-waterleiding te Dor
drecht is benoemd de heer N J . 1'. de 
Waal. opzichter bij de gemeente-gasfabrie
ken tc Botterdam. 

— De heer L. A. vau Mcls. opzichter van 
het hoogheemraadschap Roeland, herdacht 
den dag. waarop hjj vóór 50 jaar iu dienst 
van het hoogheemraadschap trad. 

Dc Commissie, in 1S97 heiast met het 
afnemen der eind-examens aan de Polytech
nische school te Delft, heeft de navolgende 
diploma's uitgereikt: 

'voor technoloog (B. art. Dd) aan: I). Bis
schop, R. van Hasselt. A. ter Horst, l i . F . 
van Limbo rob van der Meersch. D . Bijzei, 
II. Tijdens en .1. S (iallav ; 

voor civiol-ingenieur (C, art. til) aan: A. 
(i . Allart, jhr. W. M. dc Brauw, l i II. 
Broekmau, A. J . Hirschig, C. U. J W. 
Koopman, A K. M Martis, A. A. Meijers, 
I'. II i i . Uontenberg,li.J.HaitsmaMuiier, 
jhr. li. !,. It. ile Muralt. V. graat van Kund-
wijck, II. O. C vau Rosbergen, F. C. van 
Sillevoldt. I'. C .1. v. d Steen van Omme
ren, Hh. .1 Siok, l i . .1. W. Swuters. A M 
Valkenburg, F. A. Varkovisser, W. vaa 

Veen, R. .1. Verwijs. W. .1. Wisselink. A. 
F. Zandstra en A. K. Zweede; 

voor bouwkundig ingenieur (C. art. 62) 
aan: A. W. t' Dwars; 

voor werktuigkundig ingenieur (C, art. 041 
aau: I'. W. Bolk, J . \V. van Dijk, C. A . 
S. llnmcliiik, II. .). liciiisius, F. Kluos Jr., 
J . Koster. A. J . F. van leier. A. I. van Leer, 
T. Nobel A zn., Ch. Penning, J . W. Scherrer 
en l i . S. van Zanten. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
M o m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: l.-»» De Ku.vterka.lc. AMSTKKIHAJI. Filiaaal: :if. Hokin. 
Hoofdagent voor Nederland, België cn Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Lcvoring van complecic Badinrichtingen — /'rivaal-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, /J/.eren Badkuipen.— 
Closets, U'aseb/auls. t 'rinoirs BUZ. V F. It W A It M I X « 'eu V K X T I I. A T l E . 

Belast zich niet de plaatsing cn inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prjjzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederrerkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

L. G WIJMER, 
Î iiln-ioK- van Metaal- en Koperwerken. 

SPECIALITEIT IN S T I J L W E R K E N . 
Rozengracht 4 0 , AMSTERDAM. 

GEVRAAGD een O P Z I C H T E R , 
bekend met het leggen van Water
leidingbuizen. 

Brieven onder lett. O. W.. aan Boekh. 
voorheen HiiVEKER & WORMSER. 
Halrermlraul f M , Amsterdam. 

Opzichter - Teekenaar. 
G E V R A A G D een O P Z I C H T E R -

T E E K E N A A R om met 1 Augustus 
in dienst te treden. Brieven in te 
zenden onder letter W. aan Boekh. 
voorheen HóVEKER & WORMShR, 
Betlrerutraat iSJ, Amsterdam, j 

Een JONGMENSCH, bekend met' 
Bouw- en Waterbouwkundig teekenen, 
Calqueeren, Landmeten en Water
passen, zoekt eene vn>te betrek-
kina; als 

fP 

Javasche Bosch-Expl.-Mij 
v/h P. Buwalda & Co. 

h DJATIHOUT (JAVA-TEAK). 
Alle houtsoorten worden tegen concurreerende prijzen In l o o n gezaagd 

Ntootn/iattltageriJ i 
O v e r z i j d e v a n het I J , 

westelijk v. h. TMuis. 

Be Directie. 
Nieuwe Doelenstraat 12—14 bij de Munt, 

A m s t e r d a m . 

ra 
Cement 
IJzer 

( S Y S T E E M H O S I E R . ) 

Groote Wittoburgerstraat 108 Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en Welputten, Riolen, Duikers ea Afwate

ringsbuizen. Vloeren en Gewelven. Tusschen muren. Kelders en Grafkelder*, 
rranpen en Daken. Silos, Kribben en Voerbakken. Vorsten, Muurbedetkinge» 
m Plantenkuioen. 

of voor Bureau-werkzaamheden. 
Brieven aan bet Bureau van dit 

Blad onder letter W. O. 

AANBESTEDING 
Door den Heer A. W. 

V A N DER SLUIS, te 
Nieuw - Amsterdam. zal 

op den 15 J u l i 1H97. 's namiddags 
4 uur, worden AANBESTEED: ! 

H e t b o n w e n v a n een t V O O X -
en W I K K E E H I I I N a a n ! 
de V e r l e n g d e H o o g e -
v e e n n c h e V a a r t , o n d e r 
E r i c a . 

Bestek en Teekening zijn tegen toe- i 
zending van f I . 5 0 . te bekomen bij 1 

den ondergeteekende. 
Aanwijs in loco op den dag der be

steding ' s voormiddags 10 uur; terwijl 
tevens op den 10 en 12 Juli tot het 
geven van inlichtingen ten zijnen huize 
zal vaceeren. 

De A r c h i t e c t , 
O. M. MEEK, te Donkerbroek. 

WILH. TILLMAXNS'ISOHK WKLLHLECH-
FABRIK II. VERZINKEREI, REMSCHEID. 

O V E R K A P P I N G E K , I . O O I I N E N enz. van gegolfd plaatijzer. 

ROLLUIKEN van Staal of Hout in verschillende constructies. 

Vertegenwoordiger: R J. HESSELINK, Keizersgracht263, Amsterdam. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
L E I D E I N . 

Machine-,Stoomketel-en Contttructietubriek. Sebecpubouwwerf met Dwai-alieHm-r. lanfj50M 
Stoombooten-, liaj^icer-en Spoorwe^materiaal. IJzer-en Koper^ieterij. Zware en Liebte S mee
werken. AnkerH, IJzeren en Staten Kettingen met certificaat van Llovd't» en Bureau VeritM 

Depot N 

DE L I N T ft Co., 
Rotterdam. 

NIEUWE HAVEN 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O E R - en 
W A N U T E G E L N . 

J I 1 X T O X H O I . I , I X * A < i . . 
V 1 M . K K O Y * K O C H . 

van hout en van a feral , in verschillende 
eonitructièn. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W. u. nr. s v t u n . i i : . 

Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

VAN OUMFUIiY ft Pu G R O O T H A N D E L 
TAII UJLVlLilLiii Ui I'U., spicuel 1 entferala*. 

AI1IVHE3I. Verfwaren. 
G E O R N A M K N T R E R Ü G L A S . 

Gementsteenfabriek. 
H . M. DE L A N G E te l laar dimmen 
levert zoo spoedig mogelijk zoodanig 
fabrikaat. 

Corns. GrIPS Cornszoon, Dordrecht. 
C R E O S O T E E R E K 1 
H E R K E T T E E R E K \ op atrengate k e n r . 
K Y A K I S E E R E K \ 
G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E E R I K G . 

IIOI TIIA \ IIK l. — DWARSLIGGERS. 

W. A. V A N LOON & Co. 
EERSTE NEDERLANDSCHE STOOMFABRIEK voor H O U T E N 

S C H O O R S T E E K M A K T E E S , D R A A I - en R E E I J D H O T W -
W E R I i volgens nienwaite c o n s t r u c t i e . 

Vraag TEEKENING en PRIJSCOl'RANT. 

Kantoor: RUSTENBURGERSTRAAT 120, Amsterdam. 

http://Ku.vterka.lc


Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schad» 

Tan 1846 
' • -GRAVENHAGE, Herhnlein. 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA. 
Prineenkade — A L K M A A R , Lange-

' L A G E P R E M I E N . 

S T O O M T I M M E R -

HOUTWOL-FABRIEK 
D I J K E R I A H * BOIJZERD, Breda. 

SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
H o u t e n w o o n h u i z e n , Direc t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n ei 
T u i n k o e p e l s . 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER KN W E T H O U -

DEBS der gemeerte RHENEN zijn 
voornemers op t'i'ijttag «feta *«J 
Juli iS»9, des middags ten 12 ure 
op het Raadhuis aldaar aan te besteden: 

H e t bonwen eener S C H O O I , 
voor L a g e r onderwi jn 
met G y m n a s t i e k l o k a a l , 
P o i u , . H e k w e r k enz . 

Bestek en Teekeningen zijn ii ƒ 3 . — 
per stel verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie. 

Aanwijzing op het terrein op Don
derdag den 15 Juli 1897 des namiddags 
ten 3 ure. 

Nadere inlichtingen geeft D. HUI-
TING, Gemeente-Opzichter. 

AANBESTEDING. 
BUBGEMEESTER K N W E T H O U 

DERS van /.AA N I> A M zullen op 
Z a t e r d a g 9S4 J u l i 1897, des 
namiddags ten 2 ure, ten Gemeentehuize 
aanbeateden: 

l o . H e t bouwen v a n eene 
O p e n b a r e L a g e r e S c h o o l 
met V E E R T I E N L O K A 
L E N , met d a a r m e d e In 
v e r b a n d ntaande w e r k e n , 
a a n het K a t t e g a t bij den 
Z u i d d i j k a l d a a r ; 

ito. H e t a a n l e g g e n v a n eene 
S t r a a t i n het ver lengde 
der L a n g e n t r a a t i n de 
W e s t z i j d e a l d a a r . 

Bestekken met teekeningen Tan per
ceel 1 zijn verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie tegen f '4. en bestekken 
van perceel 2 tegen / ' 0 .50. 

I n I i c h t i n g e n geel't de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 7 Juli 1897. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

H. J . C. V A N T I E N E N , 
De Secretaris, 
Z A A L B E B G . 

AAHBESTEDIHG. 
BUBGEMEESTEB en W E T H O U 

DERS van Vlaardintien, zullen op 
Xalerilng * * Jeilt M M . d*s 
namiddags ten é é n ure, bij enkele 
inschrijving, in het openbaar AANBE
STEDEN: 

H e t m a k e n en ste l len v a n 
den I J Z E R E X H O V E N 
R O U W voor een onge 
l i j k a r m i a e d r a a i b r u g 
over den n i e u w e n v e r b i n -
d i n g s te water tusschen 
de O l H E en N I E U W E 
H A V E N te V l a a r d i n g e n . 

Bestek en voorwaarden liggen van af 
Vrijdag den 9 Juli a. s. ter lezing op 
de Gemeente-Secretarie, alwaar alsdan 
gedrukte «-xemplaren tegen betaling 
van ffb.— per stuk verkrijgbaar zijn. 

VLAARDINGEN, 3 Juli 1897. 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd. 

B. A. V E R P L O E G U CHASSÉ. 
De Secretaris. 

J . V A N SCHRAVENDIJK. 

VAN W I J N G A A R D E N » * . 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerlring. 
W E E S P . W E E S P . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
op Z a t e r d a g den a in J u l i 1897, 
des namiddags ten X ure (locale tijd), 
aan het bureau vnn den Sectie-Inge
nieur der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen te NIJMF.OKN, 
Spoorstraat ie. van 

BESTEK G. 
H e t v e r n i e u w e n v a n een ge

deelte der a f d e k k i n g v a n 
de o v e r k a p p i n g op het 
s ta t ion A R N H E M . 

K e g r o o t i n g ƒ 1 5 . 4 0 0 . 
De besteding gesi-hiedt volgens £ 21 

van het bestek. 
Het Be.-tek ligt van den 7 Juli 1897 

ter lezing aan genoemd bureau en is 
op franco aanvraag (per brief) te be
komen tegen betaling van ft,—. 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Sectio-logenieur voornoemd. 

Aar.wijr.ii g ophet terrein zal geschie
den op Msandagden 19 .luli 1897 ten 1 
ure namiddag ( West-Europeesche tijdj. 

TIMMERWERKEN IN DIVERS. 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tuinhuizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Beuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen voor Huishoudelijk gebruik. 
S P E C I A L E I N R I C H T I N G 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABBIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K M E E T » 
KN ANDF.KK 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A B C E I T E C T E H , 

LANDMETEBS, TEEKENAAB8, emt. 

G e ë m a i l l e e r d e 

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

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

2 V JAAKII.WI; N " 2<J. Z A T E R D A G , 17 luli 1807. 

RK!iA . :n:iïi: I-'. W. VAN OKXIIT JC/.. Adres voor Redactie en Admini 
Abonnementsprijs per jaar vuur liet binnenland f 5.—, waarover 

op 1 April en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, üij vooruitbetaling f6.50 cn voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederlandsch-Indië en Transvaal, hij vooruit
betaling /' 7.50. 

ratie: Itureau van Dc Opmerker, Van Bylandtstraat 116,1's- Gravenhage. 
Advertentien van I tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat f'0.25, zonder plaat /0.15. 

R E I S II K R I N N E R I N G E N . 

DOOK 

A . \ V . WEISSMAN. 

III. 

Lucern. 
Er is misschien geen stad in Zwitserland, die zoo 

bekend is als Lucern. Daar komen alle touristen, die 
het land doortrekken om er zich langer of korter op 
te houden. Maar dit bezoek van vreemdelingen is uit
sluitend tot de zomermaanden beperkt. In het begin 
van A p r i l , toen ik te Lucern aankwam, was het er 
nog stil, en was er van touristen nog maar zeer weinig 
te bemerken. Verscheidene hotels waren gesloten, en 
die geopend waren, hadden slechts enkele gasten 

Ik had altijd zooveel van de onvergelijkelijk schoone 
ligging van Lucern gehoord, dat ik mijn schreden 
aanstonds naar den Schweizerhofquai richtte, en mij 
gelukkig prees, dat het weder zoo helder was. 

-Maar ik kan niet zeggen dat het gezicht, waar
naar ik zoo verlangd had, mij medevicl. Het geleek 
zoozeer op de gekleurde photografiën, die daarvan in 
alle winkels te koop zijn, dat de hardheid tier kleuren 
mij onaangenaam trof. Het water van het Vierwald-
stattermeer was blauwgroen, de Rigi , links, was 
paars en van boven met sneeuw bedekt, de Pilatus 
had dezelfde tint, doch daar zijn toppen bewolkt 
waren, was hier althans de hardheid der kleur wat 
getemperd. Ook trof mij het volkomen ontbreken van 
alle luchtperspectief, waardoor men geen denkbeeld 
van afstanden krijgt. Het schijnt, alsof de Rigi , de 
Pilatus, ja zelfs de eigenlijke Alpen zoo dichtbij zijn, 
alsof men ze in een kwartiertje zou kunnen bereiken; 
en toch zijn daarvoor, in werkelijkheid , uren en 
uren noodig. 

Aan deze kade staan de beroemde hotels Schweizer-
hof en National, die, wat comfort, maar ook wat 
hooge prijzen betreft, hun gelijken zoeken. Architec
tonisch hebben deze gebouwen niet veel te beteekenen; 
hun tamme, banale Renaissance-vormen zullen zeker 
niemand naar zijn schetsboek doen grijpen. Een eigen
aardigheid van de kade zijn de kastanjeboomen, 
waarmede zij beplant is, en die door voortdurend 
snoeien den vorm van paddestoelen hebben gekregen. 
Deze minder fraaie gedaante hebben zij zich moeten 
laten welgevallen, opdat den logeergasten het uitzicht 
op het meer niet benomen zou worden. 

De andere gebouwen, die hun gevels aan de kade 
hebben, sluiten zich , wat hun vormen betreft, bij die 
der hotels in hoofdzaak aan. Zoowel het Kurhaus als 
het paleis van de Gotthardbahn zijn in een soort van 
Weener Renaissance gehouden. 

Oostelijk van den Schweizerhofquai is de Hofkirche, 
de voornaamste kerk der stad, aan St. Leodegar ge
wijd, gelegen. Zijn de bewoners van Bazel haast 
zonder uitzondering Protestanten, te Lucern telt de 
Roomsch-Katholieke kerk haast al de ingezetenen 
onder hare getrouwen. 

De kerk ligt hoog, op een terras, en wordt langs 
breede trappen bereikt. Een dergelijke ligging is alijd 
van een uitmuntend effect. De westelijke gevel, die 
overigens niet van bijzondere schoonheid is, profiteert 
daarvan. Tusschen twee eenvoudige laat-Gothische 
torens is een barok portaal met gevel geplaatst. Het 
kerk-interieur herinnert, zoo wat ensemble als details 
betreft, aan onzen 1 Iendrik de Keyser. Alen zou het 
gebouw de vertaling van een middeneeuwsche basiliek 
in baroque Renaissance kunnen noemen. Bijzonder 
fraai is het gesmeed-ijzeren hek, dat de aan de noord
westzijde gelegen doopkapel van de kerk afscheidt. 
Ook de lóe-eeuwsche predikstoel, de koorbanken uit 
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dienzelfden tijd, en eenige I jc-ecuwsche houtsnijwerken 
verdienen de aandacht. 

Maar het eigenaardigste van de kerk is haar om
geving, die uit galerijen , welke het kerkhof omsluiten , 
bestaat. Deze galerijen , in eenvoudigen Dorischen Stijl, 
geven u reeds een voorsmaak van Italië. Geheel met 
gedenktcekenen gevuld, zijn zij als het ware een Campo 
Santo in het klein. Bijzondere kunstwerken treft men 
onder de gedenktcekenen niet aan. De fresco's van 
Deschwanden, waarvan de reisgidsen melding maken , 
hebben niets te betcckenen. 

De Alpenstrasse is de winkelstraat van I.ucern. De 
groote gebouwen, die haar begrenzen, verschillen in 
niets van die, welke andere voorname steden bezitten. 
Meijers Diorama en het groote Panorama, ja zelfs 
Staufifer's museum van opgezette dieren ga ik voorbij, 
ofschoon de „Bauernfanger" heel wat moeite doen 
om mij binnen te lokken, en daartoe afwisselend in 
het Fransch, Engelschen Duitsch hunne welsprekend
heid aanwenden. De „berühmteste Sehenswürdigkeit" , 
den leeuw van I.ucern, wil ik aanschouwen. Dit ge-
denktecken voor de Zwitsers, die in Augustus 1 7 9 2 , 
bij het verdedigen van I.odewijk X V I tegen zijn op
roerige onderdanen, den heldendood stierven, is in 
1821 naar een model van Thorwaldsen , in de rots 
uitgehouwen. Een klein meertje houdt cle toeschouwers 
op een eerbiedigen afstand van het monument. Ik heb 
alle respect voor Thorwaldsen, maar zijn leeuw schijnt 
mij nu juist geen groot meesterwerk. Het is mogelijk , 
dat de koning der woestijn , als een pijl in zijn rug-
zit, zulk een benauwd gezicht zet, maar indrukwek
kend vind ik dit niet. De gedachte aan de leeuwen 
van (Iberlander uit de [«'liegende Blatter kon ik mij 
niet uit het hoofd zetten. 

Interessant is de nabijgelegen „Gletschergarten". 
Wie hier een gletscher of een tuin verwacht, komt 
bedrogen uit. Wat men ziet, zijn negen groote gaten, 
door een vroegeren gletscher in het gesteente geboord. 
Het grootste dezer gaten is 9 M in middellijn. Men 
ziet hier de bewijzen van de vroegere aanwezigheid 
der gletschers, die hun oorsprong hadden op den 
St. Gotthard en die geheel noordelijk Zwitserland 
bedekten. Deze gaten zijn ontstaan door harde steenen, 
die, door den gletscher medegevoerd, op den bodem 
zakten. Daar bracht het gletschcrwater hen in draai
ende beweging, en zoo holden zij langzamerhand den 
zachteren rotsgrond uit. 

De I Iertenstein-strasse inslaande, kom ik nu in het 
oude I.ucern, met nauwe pittoreske straatjes. De be
schilderde gevels, die in de 16e eeuw een speciali
teit van Eucern waren en tot uier vervaardiging 
zelfs kunstenaars als llolbein gebruikt werden, be
ginnen weer in zwang te komen. Met meer of minder 
talent trachten dc schilders de manier van ± 1 5 2 0 
te imiteeren. ()ok cle smeedwerken uit dien tijd, die 
van een zeer hooge ontwikkeling der ambachtslieden 
spreken, worden weer als modellen gekozen. 

Zoo kom ik op den Schwanenplatz, die door een 
moderne brug met het stadsdeel, aan de overzijde van 

verbonden is. Maar een andere, 
trekt mijn aandacht. Het is de 

geheel van hout gebouwd, in 

de Keuss gelegen 
veel oudere brug 
Kapellbrücke, die 
schuine richting de rivier overspant. De brug is door 
een dak gedekt. Zij is gebouwd tegen een achtkanten 
toren, die midden in het water staat, en voorheen 
deel van de verdedigingswerken der stad heeft uitge
maakt. Men wil dat de brug uit 1333 afkomstig is; 
het scheen mij echter, dat de in den loop der tijc'en 
noodzakelijk geworden vernieuwingen en herstellingen 

• van de oorspronkelijke constructiedeelen slechts zeer 

weinig hebben overgelaten. Op ieder spant van de 
dakbedekking is een schilderij bevestigd ; deze paneelen 
vertoonen tafercelen uit het leven der H M . Keodegar 
en Mauritius of uit cle Zwitsersche geschiedenis Of
schoon in cle composities een i6e-eeuw-ch karakter 
nog tc herkennen valt, hebben de paneelen door latere 
overschildering zeer geleden. 

Het gedeelte van Eucern, dat aan de overzijde van 
de Keuss gelegen is, wordt cle Kleinstadt genoemd. 
Terwijl de Grosstadt tegen hoogten gebouwd is, en 

dus tot uitbreiding weinig gelegenheid geeft, is de 
Kleinstadt, die slechts vlak terrein inneemt, in de 
laatste jaren aanzienlijk vergroot. 

Op het oogenblik is men daar nog met velerlei 
verandering bezig. Vooral in cle omgeving van het sta
tion , dat onlangs vernieuwd werd, ligt alles overhoop. 
Het station heeft een bijzonder gunstige ligging aan 
het meer, waardoor de reizigers, die per spoor aan
komen, in de gelegenheid gesteld worden hun reis 
naar het zuiden per boot te vervolgen. Het is wel 
jammer, dat de bouwmeesters door deze prachtige 
' ' s ïS ' n S n ' e t t o t e c n schooner ontwerp, dan hetgeen 
thans werd uitgevoerd, zijn geïnspireerd. Het ensem
ble heeft zeer geringe hoogte-afmetingen, een eigen
aardigheid , die ik bij .le meeste nieuwere openbare 
gebouwen van Zwitserland opmerkte. Waarschijnlijk 
wil men vóór alles zuinig zijn en wordt er geoordeeld, 
dat groote hoogte-afmetingen slechts onnoodig geld 
verslinden. Een vierkante koepel is niet in staat om 
voor de ontbrekende hoogte-ontwikkeling vergoeding 
te geven. Naar oorspronkelijkheid hebben cle ontwerpers 
niet gestreefd; correcte maar banale Renaissance-
vormen, meer gaven zij niet. Ook de perron-overkapping 
heeft iets kleins; haar smalle lage beuken hebben niet 
het karakter van majesteit. 

Ken ander modern bouwwerk in deze buurt is het 
1'ost- en Telegraafkantoor. Het staat op een hoek, 
die sterk afgeschuind is, zoodat de gevel in drie ge
deelten is verdeeld, die onder groote hoeken naast 
elkander zijn geplaatst. De drie verdiepingen zijn 
samengevat in een Korinthische kolonnade en een 
daarboven gelegen attiek of mezzanino. De tradition 
der school van Semper, die, zooals men weet, ge-
ruimen tijd in Zwitserland werkte en leerde, zijn hier 
duidelijk waar te nemen. De hooge als rustiekwerk 
behandelde pedestalen onder de kolommen en pilas
ters , de detailleering der intercolumnien cn van het 
attiek, dit alles brengt den beschouwer de Hofmusea 
te Weenen voor den geest. Alleen in den vorm van 
het dak is een andere opvatting merkbaar. Op de 
zijrisalieten is cen hoogst eenvoudig lessenaardak aan
gebracht ; de middenpartij heeft een mansardekap met 
torentje, blijkbaar naar de Fransche Renaissance van 
i 1660 gevolgd, doch volstrekt niet in verband staande 
met de overige architectuur. 

Voor dit gebouw heeft men een zeer fraai gezicht 
op Eucern. Rechts het groene meer en de Rigi , 
links stroomt de Reuss. De stad stijgt als cen amphi
theater tegen de heuvelen omhoog, en wordt be
kroond door haar oude omwalling, bestaande uit 
negen torens, die door muren verbonden zijn. 

Ik ga nu links, de Reuss langs, waar een groot 
gebouw, blijkbaar uit het begin der 16e eeuw, mijn 
aandacht trekt. Hier moet een Florentijn .aan het 
werk zijn geweest De vierkante binnenplaats met 
haar drie galerijen boven elkander, zou in Italië 
beter passen dan te I .ucern, waar het lang niet 
altijd zomer is. De practische Zwitsers onzer dagen 
hebben dan ook deze binnenplaats, toen zij het ge
bouw als verblijf voor de regeeringsambtenaren in-
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richtten, met een bckapping van ijzer cn glas overdekt. 
Vroeger diende dit paleis als college der Jezuïeten. 

De kerk dier orde is nog als zoodanig in gebruik. 
Zij heeft het jaartal 1667 in haar gevel, en is vooral 
van binnen in den rijksten Barokstijl behandeld. Naast 
het schip zijn kapellen aanwezig, terwijl boven de 
zijbejken galerijen werden aangebracht. De gips
werkers hebben in cle decoratie prachtige staaltjes van 
hun bedrevenheid en kunstvaardigheid gegeven. 

I >e nabijgelegen kerk der Minderbroeders is veel 
eenvoudiger; in hoofdzaak een Gothische constructie 
der 14e eeuw, biedt zij van buiten niets opmerkens
waardigs. Maar een kapel aan de noordzijde, die een 
ISe-eeuwsch karakter draagt, is door de vaardige 
hand der gipsbew erkers smaakvol georneerd. I let 
laat-Gothisch stergewelf is met engelfiguren versierd; 
op vooruitspringende lijsten zijn tafereelen uit het leven 
van Maria verbeeld. Ook een kapel, naast deze ge
legen , is op soortgelijke wijze gedecoreerd. 

A a n deze zijde der stad ligt ook het tuighuis, dat 
een betrekkelijk eenvoudig gebouw uit de 16e eeuw-
is. Door de Pfistergasse, langs een kazerne, kom ik 
nu aan het station van den kabelspoorweg, die naar 
den top van den Gütsch gaat. Maar het is nog te 
vroeg in den tijd, de dienst is nog niet geopend, en 
zoo moet ik, langs een zigzagweg, te voet naar 
boven. De Gütsch is niet veel meer clan een heuvel, 
maar toch heeft men van zijn top een bijzonder fraai 
uitzicht, een uitzicht dat ik zelfs boven dat van veel 
hoogere bergen verkies, waar zich niets dan zooge
naamde „Alpenpanorama's" aanbieden. En nu moet ik 
zeggen, dat ik zulk een Alpenpanorama al heel wei
nig belangwekkend vind. Die Hauw golvende lijn 
aan den horizon, wit tegen de blauwe lucht af
stekende, is altijd dezelfde. De reishandboeken ver
zuimen niet, die lijn in beeld te brengen, en clan bij 
ieder verhevenheidje den naam van den berg te zetten, 
opdat de toerist toch vooral niets over zou slaan. 
Maar wat kan het den reiziger eigenlijk schelen, of 
het eene puntje de Jungfrau . het andere de Fin-
steraarhorn, een derde de Monch genoemd wordt ? Van 
cle maje-teit dier bergen krijgt men pas eenig begrip, 
als men ze van naderbij beziet. 

Nu is het uitzicht van den Gütsch wel ruim, maar 
men is niet zóó hoog, dat er eigenlijk niets goed 
te onderscheiden valt. Eucern, met zijn omwallingen 
torens ligt beneden, aan de noordzijde, oostelijk ver
heft zich cle Rigi en de Bürgenstock, terwijl geheel 
in de verte de Titlis zijn witte kruin omhoog steekt. 
Icings de Reuss en cle Rotsee lean men Zurich zien 
liggen Ook cle kabelbaan is van boven af gezien wel 
interessant door de steile helling, die zeker wel 6 o ° 
bedraagt. De beweging wordt verkregen door een 
reservoir aan den wagen, die boven is, met water tc 
vullen. De zwaartekracht doet dan het overige en 
trekt Jen wagen die beneden is, omhoog, terwijl de 
andere daalt. Is de wagen beneden gekomen, clan 
laat men het reservoir leegloopen; dat van het bovenste 
rijtuig wordt gevuld, en cle passagiers kunnen weer 
instappen. 

Ik ga nu naar beneden om langs cle Spreuerbrücke 
weder aan dc andere zijde der stad te komen. Deze-
brug is van hout en overdekt. ()ok hier zijn cle spanten 
der bedekking van schilderstukken voorzien, die een 
doodendans te zien geven. 

De brug komt uit op den Mühlenplatz , die door 
een nauwe straat met den Weinmarkt verbonden is. 
Hier trekt een fraaie fontein de aandacht, wier be
nedendeel Renaissance-vormcn vertoont, doch die 
overigens cen rijk laat-Gothisch werk is. De zuil, 

waaruit de pijpen, die water geven, voortkomen, is 
zeskant; in cle Elamboyantnissen zijn ridders ge
plaatst , in het costuum der 15e eeuw gekleed. Een 
der beschermheiligen van Eucern, de II. Mauritius, 
staat op den top der bekronende piramide. ()ok hij 
is in het harnas; het vaantje van zijn lans dient als 
windwijzer. 

De Kornmarktgasse brengt mij nu naar den Korn-
markt, waar het Raadhuis staat, dat met zijn achtergevel 
aan de Reuss uitkomt. Het terrein heeft hier een aan
zienlijke helling; daarvan is gebruikgemaakt, om aan 
de waterzijde een open hal aan te brengen, die als 
overdekte markt dienst doet. Aan de zijde van het 
plein dragen een paar torens veel bij tot cle schilder
achtigheid van het geheel. De breede, goed gedetail
leerde vensters aan cle waterzijde verraden Italiaanschen 
invloed. Het hooge dak met zijn talrijke lucarnes is 
echter typisch Zwitsersch. Dc details wijzen op het 
begin der 17e eeuw als den bouwtijd. 

De benedenste verdieping van het Raadhuis is als 
museum ingericht. Vooral de wapenverzameling, en 
de geschilderde galerij die zeer fraaie heraldieke motieven 
bevatten, verdienen bezien te worden. In de overige 
zalen zijn keurige betimmeringen aanwezig, in het 
begin der 17e eeuw gemaakt. De details herinneren 
sterk aan onzen Hendrik de Keyser. 

Ik meende nu de voornaamste architectonische 
merkwaardigheden van Eucern gezien te hebben, en 
besteedde den tijd, die mij nog restte, aan een wan
deling langs den westelijken oever van het meer. Eangs 
de Hirschmatt-Strasse ging ik zuidwaarts, verzuimde 
niet cen bezoek te brengen aan de villa Tribschen, 
waar Wagner zijn Meistcrsinger von Nütnberg en Steg-
friedidyll componeerde, en ging zoo naar St. Niklausen. 
Het uitzicht op cle Rigi , den Bürgenstock en de Urner 
Alpen is bijzonder schoon. 

Een dorp, aan het meer gelegen, heet Kastanien-
baum. 1 Iet draagt zijn naam met cere, want aan 
tamme kastanjes is geen gebrek. Ja zelfs verscheidene 
planten uit het zuiden stonden hier in vollen bloei. De 
gunstige ligging, die allen noordenwind belet hier door 
te dringen, is op de vegetatie van grooten invloed. 

Kr zijn weinig punten, waar het Vierwaldstattcrmeer 
zich zoo fraai vertoont, als hier. 1 .inks de Rigi , recht 
vooruit de Bürgens tock , de Stanserhorn en rechts den 
Pilatus met zijn grillig silhouet. 

Over Winkel bereikte ik het station van den Brünig-
bahn, die mij weder in een paar minuten naar Eucern 
terugbracht. 

D E A M S T K R D A M S C I I K B E U R S . 

Het weekblad „ D e Amsterdammer" neemt in zijn 
jongste nummer een gedeelte van ons artikel „His to
rische Romans" over en voegt daaraan toe: „Wij 
ontvangen dus een blijk van goedkeuring en aanmoe
diging. 1'at wij dankbaar zijn, behoeft niet gezegd. 
Maar — — waar blijven cle Amsterdamsche of Neder
landsche architecten, die, ter plaatse waar dat be
hoort, het bewijs leveren, dat de kunst hun ter harte 
gaat? Zijn het publiek ten onzent, de kunstvrienden 
en de vakmannen dan zóó onverschillig of zóó laf
hartig, dat bij een zoo ernstig vergrijp aan het recht 
der burgers en aan het belang der bouwkunst 
allen te zanten zwijgen , als gingen deze dingen hun 
niet aan? Eoci, welk cen toestand!' 

Ja , het is wel zonderling, wij hebben daar vroeger 
reeds op gewezen, dat de architecten, anders zoo bij 
de hand om hunne belangen voor te staan, ditmaal 
kalm aanzien, dat een hunner door de Amsterdam
sche regecring bevoordeeld wordt met een groot werk, 
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/.onder dat daarvoor eenig geldig motief te vinden is. 
Ware dc heer Berlage op de een of andere wijze 

aan den dienst der Publieke Werken van Amsterdam 
verbonden , de keuze van hem als ontwerper en uit
voerder voor een publiek gebouw zou geen verwon
dering kunnen wekken. Maar zooveel wij weten is 
zijn verhouding tot het Amsterdamsen Bestuur geene 
andere, dan die van elk particulier architect in den 
lande. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat er al heel raar 
over de handelwijze van het gemeentebestuur gespro
ken wordt, en dat het groote publiek, dat zich niet 
voor kan stellen, hoe alleen esthetische overwegingen 
hier den doorslag hebben gegeven, aan minder edele 
drijfveeren zoo bij opdrachtgevers als ontvanger denkt. 

Nu willen wij gaarne aannemen, dat het publiek 
hier dwaalt, maar het zal zoowel den Raad als het 
Dagelijksch Bestuur van verleden jaar moeielijk vallen , 
zich geheel en al schoon te wasschen. 

Dezer dagen kwam ons het bekende boek vanjhr. 
C. M . Storm van 's Gravesande over Bouwkunst in 
handen. Dit werk is geschreven kort nadat de bestaande 
Beurs van Amsterdam voltooid was. Wij lazen daar: 
„In ons vaderland is men (in de bouwkunst, Red.), 
wij kunnen het niet ontkennen , over het algemeen bij 
onze naburen nog verre ten achter. In de laatste jaren 
is er evenwel hier en daar vooruitgang te bespeuren: 
al mag de hoofdstad des Rijks zich dan ook niet 
beroemen op haar nieuw Beurs-gebouw; zoo leveren 
toch elders sommige nieuwe gebouwen eenigen grond 
tot bemoediging op." 

Waarom mocht reeds toen de hoofdstad zich niet 
op haar Beurs beroemen? Omdat het bij de stichting 
van dat gebouw al zeer zonderling was toegegaan. 
Een prijsvraag was uitgeschreven, een bekroning was 
geschied, toen zich invloeden in den Raad deden gelden 
ten behoeve van een bepaald persoon, die geen andere 
brieven had, dan machtige voorspraak. En toen bleek 
weer de waarheid van de oude spreuk: 

Ohne Gunst 
1st Kunst umsunst. 

De gunst won het van de kunst. Maar niet zonder 
hevig protest der architecten en kunstliefhebbers, aan 
wier spits zich D . D. Büchler , de geëerde en geleerde 
voorzitter der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst stelde. De bezwaren golden niet alleen 
het ontwerp, maar tevens de gekozen plek. Heeft 
toen ook de gunst getriomfeerd, de kunst bezweek 
pas na een strijd, die tot het uiterste gevoerd werd. 

Nu herhaalt de geschiedenis zich. Ook in onze dagen 
zagen wij een prijsvraag uitschrijven, een bekroning 
geschieden. Maar men wacht er zich wel voor, den 
Rijsselschen architect om een plan ter uitvoerig te 
vragen. ()ok nu weer deden zich invloeden gelden ten 
behoeve van een bepaald persoon, en het laat zich 
aanzien, dat ook ditmaal de gunst zal zegevieren. 
Doch , en dit is het verschil, de overwinning wordt 
heel wat gemakkelijker behaald dan vijf-en-vijftig jaar 
geleden. Want architecten noch kunstliefhebbers trek
ken nu te velde, om tegen ongemotiveerde bevoor
rechting te protesteeren. Misschien is er nog een zwakke 
schermutseling te wachten, als de aanbestedingsteeke-
ningen verkrijgbaar worden gesteld, doch men kan 
reeds vooruit zeggen, dat dit niets zal uitwerken. 

In hetzelfde nummer van „ D e Amsterdammer" waarin 
de kunstvrienden en de vakmannen te wapen worden 
geroepen , is een stukje opgenomen van den heer 1 )er 
Kinderen, waarvan de strekking schijnt te zijn, om 
de handelwijze van den Amsterdamschen Gemeenteraad 
te verdedigen. 

Kr komt veel zonderlings in het artikel voor. Het 
vreemdste is zeker wel de bewering „dat in Amster
dam een publiek gebouw voor den handel een nood
zakelijkheid is." Men kan aanstonds bespeuren, dat 
de heer Der Kinderen geen bezoeker van den Amster
damschen Mercurius-tempel is; slechts wie daar ten 
eenenmale onbekend is, kan meenen, dat de zaken 
zóó florisscercn, dat de Beurs te klein wordt om de 
kooplieden, die haar gedurende een groot halfuur be
zoeken, te herbergen. „ W a r e het maar zoo!" zal ieder 
handelaar gedacht hebben, toen hij Zaterdagmiddag 
zijn weekblad zat te lezen. 

Zonder eenigen twijfel aan de juistheid van wat 
Viollet-le-Duc omtrent het gebeurde in 1 2 1 9 heeft 
verdicht, gaat Der Kinderen dan voort: „Zullen wij 
dan in den Gemeente-Raad een wijze samenspreking 
hooren over de groote Bouwwerken van den laatsten 
tijd? En zal de Raad een timmerman, een metselaar, 
een schilder uitnoodigen, met hen voor den bouw der 
Beurs zorg te dragen? Zal er een publiek gesprek 
volgen waarin de wijze Bouwmeester wordt toegejuicht, 
waarin de dwaze niet alleen spreekt als dwaas, maar 
ook door de menigte als zoodanig wordt doorzien? 
Kn zal tenslotte, zooals die oude Bisschop, de Burger
vader de bespreking besluiten met in klare woorden 
te resumeeren wat de zaak het diepst raakt?.... zoo
dat in hoogen ernst een besluit genomen wordt, dat 
de allerbesten voldoet?? Ja, dat zou heel mooi en heel 
goed zijn en welk artiest zou niet gaarne in het vuur 
van dezen strijd versterking en loutering zoeken!" 

Men kan er wel zeker van zijn, dat van dit alles 
niets geschieden zal, evenmin als het in 1219 of wan
neer dan ook heeft plaats gevonden. A l behoort de 
heer Der Kinderen, wat de verhalen van 1219 be
treft, tot de kinderlijk in Viollet-le-Duc geloovenden, 
hij is er toch wel overtuigd van, dat in 1897 geen 
herhaling der gebeurtenissen zal plaats vinden. Kn hij 
betreurt dit ook niet. Want zegt hij: „ W e l k wijs dis
puut heeft men te wachten over de bouwwerken van 
den laatsten tijd? Is niet het Rijksmuseum geflankeerd 
geworden door het Museum Suasso en door den 
Schouwburg en is er eenig publiek blijk gegeven dat 
men gevoel had voor dezen misstand?" 

Toch zouden wij den Raad, versterkt met een tim
merman , een metselaar en een schilder, wel eens 
over de bouwwerken van den laatsten tijd aan het 
disputeeren willen hooren. Mag het dispuut dan ook 
niet „wijs" zijn, allicht zouden sommigen der dispu-
teerenden die eigenschap van koning Salomo toonen 
te bezitten. Dat het publiek geen blijken van ergernis 
heeft gegeven over de wijze, waarop men nu bezig 
is, het Rijksmuseum te tlankeeren schijnt ons niet 
volkomen met de waarheid vereenigbaar. Want nog 
onlangs werd de bebouwing van het Rijksmuseum
terrein afgekeurd. Doch het geheugen van den heer 
Der Kin eren speelt hem parten als hij meent, dat het 
Museum Suasso cn de Schouwburg in de flank van 
Cuypers' schepping zijn geplaatst. Enfin, zelfs 1 lome
rus sliep wel eens. 

„En waar zal die verbreeding van den Raad door 
toevoeging van timmerman, metselaar en schilder toe 
voeren?" roept de heer Der Kinderen uit, cn hij geeft 
aanstonds antwoord op die vraag, maar min of meer 
in den trant van de sfinx. „Zij die zich langen tijd 
meer bijzonder de bewaarders der schoonheid wisten, 
hebben zich aan de bouwende samenwerking geheel 
onttrokken en de onvruchtbaarheid van een gesprek 
tusschen een onzer Jury-lievende artiesten en een 
metselaar mag vooraf evident genoemd worden." Wie 
verklaart ons deze orakeltaal? Wat is bedoeld met 

de bewaarders der schoonheid, de bouwende samen
werking, de Jury-lievende artiesten? Commentaar is 
hier hoog noodig. 

„ W i e is vergeten, hoe er bij den bouw van het 
Rijksmuseum gesproken werd?" vraagt de schrijver 
verder. „Niemand" geven wij ten antwoord en wij 
voegen er bij, dat er zelfs zijn die zich ook nog 
herinneren wat gezegd werd toen het gebouw al lang 
voltooid was. .Aan klachten vooral heeft het niet ont
broken. Maar waarom deze teedere snaar aangeroerd ? 
// in- fattt pus pallet de et»tie dans la maison d'nn 

pendu. 
„ V a n welken bewindsman, overladen met zorgen 

voor armenwezen en verkiezingen mag men eischen, 
dat hij het goede slotwoord zeggen zal in dezen zoo 
troebelen strijd, dat hij tic velerlei wenschjes zal 
samenvoegen tot één krachtgevend verlangen?" zoo 
wordt dan de vragenreeks vervolgd. Doch er zijn 
toch nog meer wethouders, dan die van Armwezen, 
zal menigeen hier denken. Er is bv. ook een voor 
Publieke Werken, wel is waar op het oogenblik tevens 
geneesheer, maar zou die geen goed slotwoord kun
nen zeggen ? I Iet ware althans te beproeven; iemand , 
die allerlei ingrediënten tot een versterkenden drank 
weet samen te voegen, zal toch ook wel uit „velerlei 
wenschjes een krachtgevend geheel" kunnen brouwen. 

Kn dan herhaalt tie heer Der Kinderen ons nog 
eens: „Waar l i jk , niet alles wat de kennis en de 
fantasie van Viollet-le-Duc ons van oude tijden ver
halen, is nu in tienzelfden vorm te benuttigen." Wij 
geven hem dit volmondig toe, maar begrijpen min
der goed, dat „de ondervinding van dezen lijd leert 
dat wij uu van publieke zorg voor onze gebouwen 
niets te wachten hebben." Moeten wij dan onze open
bare bouwwerken maar laten verwaarloozen, totdat 
het bouwvallen worden? Lit dit denkbeeld spreekt 
de schilder, die voor alles iets pittoresks waardeert. 
Was de heer Der Kinderen architect, hij zou zoo 
niet schrijven. 

Ten slotte komt, zooals het behoort, de moraal, 
maar tevens zien wij den aap uit de mouw kijken. 
„Ken sterk man met een overtuiging, die dient ons. 
Hij doe, in kracht en eerlijkheid van wil en geloof, 
een keuze en zorge, dat het werk zonder stoornis en 
met waardige middelen worde uitgevoerd Dat alleen 
geeft kans op een werk van karakter, wat noodig is. 
Dat alleen cok kan de geesten voeren tot recht be
grip van arbeitls-eer, voor zoover dat nu mogelijk 
is, van zuivering en opvoeding der meeningen tot 
liefde of vijandschap. Kn zoo komen we wellicht weer 
eens in een tijd, waarin de stem der menigte in de 
plaats van een last en hindernis, de onmisbare factor 
wordt voor de gezonde structuur en de schoonheid 
der publieke bouwwerken." 

Wie is nu die Simson, welke hier hulpe kan bren
gen? De heer Der Kinderen noemt hem niet, maar 
de redactie van het Weekblad, die het artikel van 
een onderschrift voorzag, is van meening, dat de heer 
Berlage bedoeld is. Doch, als Dalila, neemt zij on
middellijk de schaar ter hand, om den sterken man 
het haar af te knippen, en hem dus aan gewone 
menschen gelijk te maken. Zij twijfelt, of de heer 
Berlage wel de persoon is wien „zonder controle van 
het publiek en van deskundigen, de beursbouw kan 
worden toevertrouwd", daar hij „tot dusver geen 
enkel monumentaal gebouw heeft gesticht, endeniet-
monumentale, door hem ontworpen, niet van dien 
aard zijn, dat men hem mag toeroepen: doe wat gij 
wilt, bouw maar toe!" 

Nu is dergelijke kappersktmst al zeer gemakkelijk; 

de schaar der critiek kan zelfs den weligsten haardos 
tot één millimeter doen slinken. Doch als dan weer 
de een of andere Theophile een haarmiddel, in den 
vorm van een anti-critiek of kameraadschappelijke 
panegyriek, toepast, is het succes verzekerd , en siert 
onmiddellijk een schoone lokkendos de vroeger zoo 
kale kruin. Dan kan de schaar weer beginnen en zoo 
ad infinitum. 

Het schijnt, dat de steller van het onderschrift 
liever de heeren Cuypers of Peters met het werk belast 
had gezien, wat hij zegt: „Heef t men een bouw
meester als die van het Rijks-museum, het Centraal
station alhier, of van het Paleis van Justitie te 's Hage", 
dan kan men „althans verwachten, dat er iets te 
voorschijn zal komen, waaraan een groot deel van 
het publiek en van de deskundigen hun bijval niet 
zullen onthouden" Vermoedelijk is hier, vóór alles, 
op de esthetische zijde van het vraagstuk gelet, want 
wij hebben de genoemde stichtingen nooit als toon
beelden van practische bruikbaarheid hooren ver
melden. Ja tegen het eerstgenoemde werden door 
mannen van naam zoovele grieven ingebracht, dat 
dit nog velen in de herinnering moet zijn. Kn nu zal 
wel bij een gebouw als de Beurs meer op de ge
schiktheid dan op de uiterlijke gedaante gelet moeten 
worden, zal „de handel" waar voor zijn geld — de 
weinig populaire beursbelasting — krijgen. 

Wij hebben het in ons vorig nummer duidelijk 
doen zien, hoe onmogelijk het is, bij bouwwerken, 
of zelfs ook maar bij plannen daarvoor, een alge
meen geldigen schoonheidsmaatstaf aan te leggen. 
Er zullen menschen zijn, die dwepen met wat door 
anderen ten eenenmale wordt afgekeurd. Daarom 
verwachten wij niets van de „controle van het publiek" 
en gelooven wij ook niet dat er ooit een tijd geweest 
is of zal komen dat „de stem der menigte in de 
plaats van een last en hindernis, de onmisbare factor 
wordt voor de gezonde structuur en de schoonheid 
der publieke bouwwerken." 

Maar daarom achten wij het toch niet goed, dat 
een stadsbestuur een architect uitpikt, die in de gratie 
der heeren is en hem zegt: „doe wat gij wilt, bouw 
maar toe." Zulk gunstbetoon is niet meer van onzen 
tijd, en wij moeten het erkennen , het bevreemdt ons 
ten zeerste, dat de architecten daartegen niet pro-
tcsteeren met al de kracht, die in hen is. 

Ken eerlijke prijskamp, ziedaar wat ons dienen zou. 
Nu kome men niet aan met de bewering, dat 
daarmede geen bevredigend resultaat zou te verkrijgen 
zijn. Alle openbare gebouwen van het buitenland, in 
deze eeuw gesticht, zijn, op zeldzame uitzonderingen 
na, de vrucht van een prijskamp. Het heeft in 
Duitschland veel ergernis gewekt, dat de Keizer, met 
het prijsvraag-systeem brekende, aan zijn gunstelingen 
belangrijke werken opdroeg. Doch onze oostelijke 
buren staan al gauw wegens majesteitsschennis terecht, 
en daarom durven zij hun ergernis niet luchten. 

Wij echter, levende in het kassieke land der vrij
heid . behoeven ons niet zonder protest te laten wel
gevallen , tlat een regeeringslichaam het voorbeeld 
van den Duitschen Keizer volgt. 

Dat daarom onze architecten gebruik maken van 
hun recht; tlat zij, zooals „de Amsterdammer" wil, 
de noodige stappen doen „ o m , vóór het te laat is, 
tl. i. voor de aanbesteding, te weten, welk soort van 
monument men, minstens voor een eeuw tijds.ophet 
Damrak denkt te plaatsen." 

En als zij dan die wetenschap hebben, laten zij 
zich dan niet in critiek gaan begeven, doch laten zij 
er dan den Raad met nadruk op wijzen, dat begun-
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stiging uit den tijd is, en dat, wil het gebouw niet 
voor altijd met een Kaïnsteeken gemerkt zijn. het de 
vrucht dient tc wezen van e«*n eerlijken prijskamp. 

I X G E / - O N I) E X . 

AMSTERDAM, 8 Juli 1897. 
Aan den Heer Redacteur van „Dc Opmerker", 

Bouwkundig 11 'cekblad, 's- <rravenhage. 

M ij n h e e r , 

ln uw blad van 3 Juli jl. schrijft gij: 
„Dat er willekeur heerscht, dat er misstanden be

staan sedert dc betrekking van inspecteur der bouw
politie door den heet Treub ten behoeve von een be
paald persoon gecreëerd weid, mocht de heer Kuipers 
met volle recht beweren". 

Mij is niet bekend, dat de heer Kuipers beweerd 
heeft, wat gij hem in den mond legt en ik heb reden 
om te meenen, dat indien hij dat werkelijk had ge
zegd, het mij niet onbekend zou zijn gebleven. 

Nu gij echter aan de door u veronderstelde be
wering van den heer Kuipers „volle recht" toeschrijft, 
neemt gij de aansprakelijkheid daarvan op 11. 

Ik verlang daarom van u óf bewijs óf amende 
honorable voor uwe bewering dat „de betrekking van 
inspecteur der bouwpolitie door mij (bedoeld is natuur
lijk: door Burgemeester en Wethouders onder mijn 
invloed) ten behoeve van eeu bepaald pc 1 soon gecreëerd 
'werd". 

Aangezien gij mij niet eens het nummer van uw 
blad toczondt, waarin mij klakkeloos ambtsmisbruik 
wordt ten laste gelegd, werd mijn aandacht eerst heden 
op uwe aantijging gevestigd. Ik zou u anders reeds 
vroeger ter verantwoording hebben geroepen. 

In uwe aangehaalde woorden zegt gij ook dat er 
in het bouwtoezicht „willekeur heerscht". Men doet 
ook zulk een beschuldiging niet, zonder haar tc kunnen 
staven. Nu niet voor mij, maar omdat het publiek 
belang eischt, dat ambtelijke willekeur op de kaak 
worde gesteld, vraag ik u in de tweede plaats: Welke 
gevallen van willekeur bedoelt gij eu wie heeft de door 
n bedoelde willekeur bedreven/' 

M . W . I'. TREUB. 

I let doet ons oprecht leed den heer Treub geen 
exemplaar van ons blad gezonden te hebben; ge
noemde heer zal ongetwijfeld dit geheel onwillekeurig 
begaan verzuim wel willen verontschuldigen. 

Wij hebben de Raadsvergadering, waarin over het 
geval-Bahlmann is gesproken, niet bijgewoond; ook 
het verslag in het (Jemeenteblad van die vergadering 
was nog niet verschenen, toen wij ons stukje schreven 

De mogelijkheid bestaat dus, dat de heer Kuipers 
zich in eenigszins andere woorden heeft uitgedrukt. 
Mocht deze spreker zijn redevoering van te voren op 
schrift hebben gesteld en mocht hij het manuscript 
nog bezitten, dan zullen wij gaarne het gesprokene 
iu extenso mededeelen. 

De heer Treub trekt zich in het bijzonder aan, dat 
geschreven werd hoe hij „een betrekking ten behoeve 
van ecu bepaald petsoon" zou gecreëerd hebben. Hij 
vindt dit „ambtsmisbruik". Wij zijn zoo vrij met hem 
ten deze van gevoelen te verschillen. Is de betrekking 
gecreëerd , omdat men daarvoor een persoon op het 
oog had, die zich door bijzondere geschiktheid en 
onberispelijk levensgedrag aanbeval, dan is er geen 
„ambtsmisbtuik" gemaakt, doch werden integendeel 
de belangen der gemeente op uitstekende wijze be
hartigd. Slechts dan wanneer om andere redenen als 
vriendschap, zucht om te bevoordeelen enz. personen 

in gemeente-betrekkingen geplaatst worden, zou men 
van „misbruik" kunnen spreken. Echter is de heer 
Treub te radicaal, dan dat wij zulke neigingen uit 
den regententijd bij hem mogen veronderstellen. 

In alle verslagen, die wij van de Raadsvergade
ring in questie lazen, staat vermeld, dat de heer 
Kuipers van „willekeur en „misstanden" bij de bouw
politie gesproken heeft. Het is dus aan dien heer, die 
als architect zeker goed met de Amsterdamsche toe
standen op dc hoogte mag geacht worden, om aan 
te toonen, welke gevallen van willekeur hij bedoelde 
en wie de door hem bedoelde willekeui heeft bedreven." 

Blijkt het, dat de verslaggevers den heer Kuipers 
niet goed verstaan of begrepen hebben, dan is na
tuurlijk cl it Raadslid van den bewijslast ontheven. 

Red.. 

I N G E Z O N O E N . 

„Eun nnainl. vennootschap te Rotterdam gunt een huis van 
tien verdiepingen houwen uan de (leiders. Iiekade. Het zal eene 
oppervlakte beslaan van .100 SB. en op 5C0 puien rusten" (de 
Haagsche Courant van 6 Juli). 

Aun de Maatschappij lot bev. der Houwkunst, 
uan (iozoiidheidseomniissicii. en 
uuu <le Veiligheids, en Gezondheidspoli tie, 
wordt aanbevolen het maken en handhaven van eene nieuwe, 

noodig gebleken verordening van dezen inhoud: 
„Op grond van de eischen der openbare veiligheid en gezond

heid en die van den welstand fin esthetischen zin) is 't verboden 1 
,,<i. gebouwen op tc trekken meer dun 1£ maal zoo boog uls 

de straat breed is; 
„/.. boven 't bereik van dc stoombrandspuit; 
„,-. (aan pleinen of wegen, 't zij openbare op particuliere} "'eer 

dan zes verdiepingen hebbende." 
Wordt beleefd maar ernstig verzo. bt aan redactiën vnn nieuws

bladen deze aansporing te willen overnemen. 

P R I J S V R A G E N 
VEREENIGING VOOR BOUWKUNST EN AANVERWANTE 

VAKKEN TE ALKMAAR. 
Het programma voor de uitgeschreven prijsvragen voor het 

diploma aer t'.-rceniging en een haltegebouw tan een stoomtram, zoo 
mede de opgave van bet aantal ingekomen antwoorden, werden 
op bladen 7(7 en 170 van dezen janrgung medegedeeld. 

Dc jurv, bestaande uit dc heeren G. I'. .1. Kulcmink, .1. Cock 
en G. Looman t<- Alkmaar, zoomede de beer N. G. Itz, te 
Vlaardingcn. adviseerde bij gemotiveerd rapport voor Int diploma 
den prijs van ƒ25 toe tc kennen aan betantwerp onder bet motto 
M. I). SI., waarvan de ontwerper bleek W zijn de beer H. J . vnn 
Dijk te Amsterdam. 

Voor de tweede prijsvraag kon geen der antwoorden ten volle 
bekroond worden cn werd aan ieder der drie beste ontwerpen 
toegekend: bet diploma der Vereeniging en f6 in geld. Ontwerpers 
van" die plannen waren W. Haan. T . baas Wz. en C. I'. van 
Koetsveld, allen te Alkmaar. 

. SCHOOI. VOOK K l NsTNI.IVI'.KIIEID TE H A A R L E M . 
In de zeventiende jnnriijksche vergadering van den Raad vun 

Hestuur van het .Museum vau Kunstnijverheid te Haarlem, die 
den 10 Juli 11 gehouden werd. is tot het openen vun den cursus 
voor artistieke metaalbewerking, liet drijven en eistleeren, als 
aanvulling van het vakteekenon en boet.ecren van deze afdeeling 
besloten, zoodat thans gelegenheid bestaat zich onder bekwame 
leiding tot bet vnk voor te bereiden. 

Ilij liet hervatten vnn de lessen op 1 September zul de afdeeling 
in werking treden. 

Thans is ineu bezig met het inrichten der werkplaats, waartoe 
de beste gereedschappen uit Parijs ontboden werden. 

Het programma van dezen cursus zal under bekend worden 
gemaakt. 

Tot voorzitter van den Raad van Hestuur werd gekozen de 
beer F. 51. Huron Vun Lijnden tc Haarlem. 

TECHNISCHE V A K VEIt EENIG ING. 
Ai 1.1.1:1.1x1; 1'IHI 

Vergadering van Vrijdag 9 Juli 18*7. 
Onder presidium van den vice-voorzitter werd deze vergadering 

geopend, en werden de notulen van dc vorige vergadering gelezen 
en goedgekeurd. 

Dc secretaris leest een ingekomen schrijven van den voorzitter, 
den heer Koopman, war.rin hij te kennen geeft dat de functie 
van voorzitter van ui' den 15n Juni II voor hem heeft opgehouden 
te bestaan, wijl b(j naar Hengelo is vertrokken. 
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Vervolgens werd, op grond van art. 12 der statuten, een lid 
de/er aldeeüng wegens wanbetaling geroveerd. 

Bij moede vaa den beer E. A. Jansen, rapporteur dor com
missie van onderzoek, werd rapport uitgebracht aangaande den 
lieer Sainwel, bouwkundige alhier, die liob als lid beeft laten 
voorhangen. 

De Vergadering, dit rapport der commissie toetsende aan art 4 
der statuten, is van nieening, dat genoemde heer als gewoon lid 
niet kan worden aangenomen, waarvan de secretaris den belang
hebbende mededeeling /.al doen. 

Alsnu werd de vragenbus geopend, welke 4 vragen bevatte, 
waarvan de drie volgende op de aanstaande vergadering zullen 
worden beantwoord. 

lo. Hoe moet de verhouding zijn tusschen opzichter cn aan
nemer-:' 

So. Wat is de beste manier, om blank Am. grenenhout deugd
zaam blank te houden en welke OIWMI en lakken zjjn daarvoor 
aau te bevelen < binnenwerk\'i 

3o. Welke straatkeien zijn het meest uan te bevelen'f 
Üe ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor 't diploma 

van lidmaatschap werden daarna den leden ter inzage voorgelegd, 
waarna de vergadering werd gesloten. 

AFDEELINU S'-GIUVI;NHAGI:. 
Vergade ting van 10 Juli 1897. 

Op deze vergadering werd met algemeene stemmen aangenomen 
bet doen roveeren van een lid wegens wanbetaling. Daarna werd 
overgegaan tot de stemming van eeu bestuurslid (vacature de 
heer V a n U t u r n e n , 2e secretaris), waarvoor de heer Hak met 
algemeene stemmen werd gekozen; deze heer nam de benoeming 
aan. 

Verder deelde de voorzitter mede, dat de eerste boeken voor 
den aanleg der bibliotheek zijn ontvangen. 

B I X N E X L A X D S C I I E B E R I C H T E N . 
VGHWK.XIIM.I : . Hij beschikkiug vun den Minister vnn Binnen* 

landschc /aken is bepaald, dut dc commissie, betast met het 
exainineereii van hen die een akte van bekwaamheid wenschen 
te verkrygen tot het geven vuu middel huur onderwijs iu band
en rechtlijnig teekenen en boetseercti, voor het jaar ISU7 zitting 
zal houden te Amsterdam; 

is uan deze commissie tevens opgedragen het cxainineeren van 
hen die in 1807 de akte van bekwaamheid verhingen voor het 
hundtcekenen, bedoeld in art. Holds tier wet tot regeling vau het 
lager onderwijs; 

eu zijn benoemd, tot lid en voorzitter dier commissie: W. H. 
Molkenboer, tc Amsterdam; tot leden: E. Heirer, te Amsterdam ; 
V. Ez. Berghuis, te Arnhem J . Itubbcrmun, te Leeuwarden; l>. 
H. A . J . Brugma, tc Kotterdam; A . II. Cohen, te Amsterdam; 
H. ,1. van Dyk, te Amsterdam; H . A . C . Dekker, te Amsterdam; 
F. Th. Grabjjn, te Haarlem; Hart van Hove, te Amsterdam; J . 
D. Hiiibers, te Amsterdam; P. II. Kisjes, te Koermond; S. Lan-
tinga Az. , te Kotterdam; J . C. U. Eegner, te Utrecht; 1'. van 
Looy, te Haarlem; J . II. A . Mialaret, to 's-Gravenhage; T. II. 
A . A . Molkenboer, te Amsterdam; ('. W. Nijlioll', te Amsterdam; 
H. Rozenheek, te Heerenveen; J . W. Sevenbuvsen, te Haarlem; 
H . J . do Vries, te Haarlem; l i . W. Wierink, te Amsterdam; W. 
Zwier Gz., te Amsterdam. 

AMSTKIUUM. Ten vervolge op de mededeeling. dat zich hier ter 
stede eeu commissie heeft geconstitueerd met het doel gelden te 
verzamelen voor de vervaardiging van een geschilderd glasraam 
ter herinnering uan de kroning vun Koningin WilheTmina en 
plaatsing daarvan in bet zuider transept der Nieuwe Kerk op den 
Dam, is dienende, dat dit plan thans rasteren vorm beeft ver
kregen en biuneu enkele dagen de gelegenheid zal worden open
gesteld door geldelijke bijdragen mede te werken tot verwezen
lijking van bet denkbeeld. De kosten vun het werk zullen ,'88,000 
beloopen. 

liet ontwerp van het glasraam is opgedragen aan den beer 
Otto .Mengelberg te Rjjseuburg Behalve de levensgroote figuren 
der vorsten uit het Huis van Oranje, zul eene apotheose worden 
gegeven van de kroning onzer Koningin en van die van Willem I. 
Het branden der glazen enz. is opgedragen aan de lirma Schouten 
tc Delft 

HAARLEM. De Kaad besloot met 15 tegen 10 stemmen, over
eenkomstig het voorstel van Hurg. cn Weth., om voor /'5250 de 
onaanzienlijke halsjes tegen de voormalige vleeschhal van de Ned. 
Herv Gemeente aun te kOO pen. 

LEIOEN. DO Gemeenteraad heeft deu heer II. Paul, op zyu ver
zoek, met I November op de meest eervolle wjjze ontslag ver
leend uls gemeente architect. 

'S-HI:I;UM;I:XIIOSC:II. De heer Der Kinderen beeft dezer dagende 
laatste bund gelegd aan de wandschilderingen in het Kuudliuis 
alhier, door het beschilderen van den iugangswand der beneden* 
hal met opschriften, versieringen en wapens. 

In de vensternissen worden rechts dc namen gevonden der schen
kers van de wandschilderingen en links die der bestuursleden van 
het departement 's-Hertogeuhosch der .Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen, in hunne hoedanigheid van beheerder van't legaat 
Van der Heyden, waaruit dc schilderingen, welke op den rechter
wand vroeger reeds werden aangebracht, bekostigd zijn. 

Boven de iogangspoort leest men: 
„Het huis der gemeente, reeds in de 15e eeuw op deze plant» 

gevestigd, na den brand vnn 1669 in den stijl destijds vernieuwd , 
werd, naar aanleiding der feestelijke herdenking van bel 700-jarig 
bestaan der stad, vereerd met de beschildering ter verheerlijking 
van stad- en kerkbouw. Zoo zy men indachtig het woord van den 
dichter der oudheid, noemende historie: 

„Getuigenis der tijden, licht der waarheid en meesteres des 
levens." 

BREDA. Op de alhier gehouden algemeene vergadering der Maat
schappij tot bevordering van Nijverheid werd, namens de com
missie voor dc veredeling van het ambacht door het uitgeven van 
handboeken en het instellen vau proeven van bekwaamheid bij 
ambachtslieden, door don lieer De Loos uit Leiden medegedeeld, 
dat de commissie besloten beeft geen prijsvraag uit te schrijven, 
doch nan een geschikt persoon op te dragen de samenstelling 
van oen eerste Leerboek voor Timmerlieden, waarvoor is nan-
gezocht de heer De Groot, directeur der Ambachtsschool te 
Alkmaar. Het werk zul iu twee jnar gereed zijn; binnenkort 
verschijnt eeu stuk ter beoordeeling. 

— Dc heer !'. A. Iloefcr te llnttem wekt in .le Zwolsehc Courant 
belangstelling op voor het kerkje te Wilsum, dat in zeer treurigeu 
toestand verkeert. Daar de middelen voor de restauratic ontbreken , 
doet de heer II een beroep op allcu. dio belang stellen in 
Overnsel'a monumenten. Giften kunnen aan hem of nan de kerk
voogdij der Ned.-Herv. gemeente te Wilsum gezonden worden. 

P E R S 0 N A 1.1 A. 
— Bij den waterstaat in Nedorl.-lndië is o v e r g e p l a a t s t : 

naar de residentie Socrubaia, de architect 2e kl. ('. Doesberg; 
en naar Karangnnjer, de opziehter 8e kl. K. !•'. Tuynmnn. 

— Bij de Staatsspoorwegen iu Nederl.-lndië is: 
belust met het doen van eene terreiuopneiniiig voor den aan

leg van een stoomtramweg over het eiland Lombok, de tijdelijk 
ingenieur le kl. .1. I'. I'. luchter; 

toegevoegd : uan don ingenieur .1. I'. P. Richter voornoemd, 
de opzichter le kl. K F. S. O. Ott, eu de tijdelijk opzichter Ze 
kl. E. II, Sen.'. 

— Bij ile exploitatie vuu Staatsspoorwegen op Java gep I aut s t : 
hy de Oosterljjoen, de opzichter 2e kl. A .1. Hoiirguignon en de 
opzichter Ie kl. A. G. Behouden, beiden thans hij den aanleg der 
lijn Probolinggo-I'uuuroekun gedetacheerd 

— Bij beschikking van den minister van waterstaat, zijn benoemd 
tot buitengewoon opzichter G. A. Degennur te Deventer cn H . 
C . Hagenaar te Arnhem bjj do verbeteringswerkon vun den Geldcr-
sehen l.lsel. en II, Bos tc Twjjzel bij diverse werkeu aan bruggen 
nubij liet liiskenhuistermeer. 

— Tot directeur van de stedelijke gasfabriek tc Schoonhoven 
werd door den Kaad benoemd de heer A. A. Alting, 

— Do lieer W. M. Brejjer, opzichter 2e kl. bg de Maatschappij 
tot exploitatie vau Staatsspoorwegen tc 's-Hertogeubosch. is be
noemd tot opzichter le kl. 

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 t e c k e n u a r , goed detaillist. Adres de arch. 

A. Jacot & W. Oldowelt, Singel 514 Amsterdam. 
— O p z i c h t e r , bekend met het leggen vun waterleidingbuizen. 

Adres letter O. W.. Bockhandel voorheen llöveker X Wormser. 
.Amsterdam. (Zie adv. in het vorig no.) 

— O p z. i c b t e r -1 e e k e u a a r . om met I Aug. in dienst te 
treden. Adres lett. W. Boekhandel voorheen HSveker en Wormser, 
Amsterdam. (Zie adv. in het vorig no.) 

- Const ruc te u r - teek e naar , bekend met bruggenbouw en 
ijzerconstructie, voor eene fabriek in Duitschland. Adres no. 10482, 
Bureau I'aderlau.i', 's-Gravenhage. 

— L e e r a a r in het bouwkund ig - e u vak teekenen enz., 
voor do avondschool voor ambachtslieden te Gouda. Janrwedde 
/'000, eventueel f 1200. Adres den Burgemeester te Gouda vóór 
1 Aug. (Zie adv. iu dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen -oorden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zieh met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Bouwk opzichter-teekenaar, goed kunnende detailleeren en 
ontwerpen, zoekt vustc betrekking. Adres lett. C. l i . , Bureau 
dezes. \Zie advert, in dit uo.) 

— Een jongmensen, bekend met bouw- en waterbouwkundig 
teekenen, calqueeren , landmeten en waterpassen, zoekt eene vaste 
betrekking. Adres loti. \V. O. Bureau dezes. (Zie adv. in dit uo.) 

Ixt-oiiM.\Tii:uiiii:.u! TKCII.XISCIIK VAKVERKEMUINU, AMSTKHIJAM. 
Opzichter-Teekenaar; leeftijd 23 j . , vcrl. Sal. / «0 per md. 
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G E K B O r W K I ' N » l « 

OPZICflTER-TEEKENAAR, 
goed kunnende detai l leert-n. alsook 
ontwerpen , zoekt eene 
t r e k k i n g . Brieven nan 
van ilit Blad, onder leiter 

re II 
r a s t e be 
het Burean 
C . B . 

Voor ile Avondschool voor Ambachts
lieden tc Gouda (Cursus gedurende 
zeven wintermaanden) wordt g e -
v r n a g d 

Een Leeraar 
in het B o n w k n n d i g en V a k t e e -
k e n e n , het maken van B e g r o o t i n 
gen en de kennis van Bouwstoffen, 
op eene jaarwedde van f ttOO welke 
bij eene eventueele benoeming tevens 
tot Directeur der school stijgt tot 
f 120O. 

Inlichtingen worden, liefst mondeling, 
verstrekt door den Burgemeester van 
Gouda, aan wien sollicitatién vóór 1 
Augustus zijn in te zenden. 

Een J O N G M E N S C H , bekend met 
Bouw- en Waterbouwkundig teekenen, 
Calqueeren, Landmeten en Water
passen, zoekt eene vaste betrek
k i n g als 

O P Z I C B T E R - ™ ™ " 
of voor Bureau-werkzaamheden. 

Brieven aan het Bureau van dit 
Blad onder letter W . O. 

Tb. VAN HEEMSTEDE DBELT, Sanitary Engineer. 
M o m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantour: 15» Ho Uuylei-katle, AMSTERDAM. l-'ilinaal: •'<•> llokln. 
lloohlugent voor Nodcrland, België en Koloniën van S H A N K S & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie lUtitinriehtingen — l'rivaat-Inriehtineen. — 

Shank* CloHets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipee, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Watchlalcis, Urinoirs euz. - V B it W A It M I \ii est V B M T I L A T I E . 

Belust sich met de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeer concuriecreiido prjjzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelgke rabat. 

Aanbesteding. 
Op W o e n s d a g den 28 J u l i 

a. s „ des avonds ten 8 ure, zal door 
den Architect II. W e s s t r a J r . , 
worden AANBESTEED: 

Het afbreken van 4 Panden aan het 
Hoogezand te 's Gravenhage en 

AANBESTEDING 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U 

D E R S van ZA AND A M zullen op 
Z a t e r d a g 24 J u l i 18117, des 
namiddags ïen '1 ure, ten Gemeentenatte 
aanbes teden: 

l o . H e t bouwen v a n eene 
O p e n b a r e langere S c h o o l 
niet V l I K R ' l i K N L O K A -
L E X , met d a a r m e d e i n 
v e r b a n d « t a a n d e w e r k e n , 
a a n liet K a t t e g a t bij den 
Z u i d d i j k a l d a a r : 
H e t aan leggen v a n eene 
S t r a a t i n liet ver l engde 
der L a n g e s t r a a i i n de 
W e s t z i j d e a l d a a r . 

Bestekken met teekeningen van per
ceel 1 zijn verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie tegen f 2. en bestekken 
van perceel - tegen / ' 0 .50. 

I n l i c h t i n g e n geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , Ï J u l i 18'JÏ. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

B . J . C. V A N T I E N E N , 

2o. 

AAHBESTEDIHG 
Op Meitstuleeg *« Juli É893, \ 

des mi Uns- te 12 uur zullen BUK-1 
G E M EKSTER en W E T H O U D E R S van 
Delft, in het. openbaar, ten Raadhuize 
aanbesteden: 

B e t v e r b o u w e n v a n liet 
Itl K I . A I V A N P O L I T I E 
op de H A R K T . 

Aanwijzing op Dinsdag 'Ml Julia.*., 
des voormiddags t<n 11 ure aldaar. 

Inlichtii gen zijn te bekomen alle 
werkdagen tot den dag der aanbe
steding, tusschen 10 en 11 uur aan 
het Bureau Gemeentewerken; het be
stek is tegen betaling van f 0.75 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 
D E R S v»n 's BOSCH zullen op 22 
J u l i 1*07, vm. 10 ure, in het 
openbaar 

HERBESTEDEN: 
M a k e n v a n IO B e e r p u t t e n , 

op liet t e r r e i n bewesten 
de H o m m e l . 

Bestek met teekening ter inzage op 
het Gemeentehuis en a f 1,20 verkrijg
baar bij tien Ingenieur-Architect, die 
tevens nadere inlichtingen geeft. Aan
wijzing op 19 Ju l i e.k., vm. 10'/- ure, 
bijeenkomst Stationsbrug, buitendien 
later op verzoek. 

De Secretaris, 
Z A A L B E R G . 

een Gebouw voor de 'sGraven-
haagsche Ambachtsvereeniging. 

B E S T E K en T E E K E N I N G E N zijn 
ad ƒ8,80 ptr stel verkrijgbaar ten 
Kantore van tien Architect voornoemd, 
uitfluitend des morgens ran 10 tot 12 uur. 

Aanwijzing op het terrein zal plaats 
hebben op Donderdag 22 Juli a. »., 
des namiddags ten 2 ure. 

II 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 
D E R S van ALFEN maken bekend, dat 
zij op W o e n s d a g 'iS J u l i e .k . , 
des voormiddujjs ten half Hen ure, ten 
R A A D H U I Z E in tiet openbaar zullen 
A a n b e s t e d e n : 

het gedee l te l i jk a f b r e k e n , 
v e r n i e u w e n en h e r s t e l 
len v a n den U l i U t l K -
« U I W der i u d e n r i j k s 
s t raatweg l iggende stee
n e n „ l l o f b r lig", benevens 
h e l m a k e n en s t e l l e n 
v a u eene III 1, I 'H IJl i . . 
S t ' B I T T I . X i » n U K -
K E K euz . 

De a a n w i j z i n g zal plaatshebben 
op Maandag 20 Juli tevoren, des 
voormiddag* ten halfitcaatf ure. 

B e s t e k eu t e e k e n i n g zijn tegen 
betaling vau /' 1 . 5 » per ste l te ver-

| krijgen bij tien Gemeente-architect, tien 
l lieer J . B B N G B V E L D Sr., bij wien 
tevens nadere inlichtingen te beko-

I men zijn. 
Ai.rjsN, l(i Ju l i 18'JÏ. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

P. V A N O U T E R E N . 
De Secretaris, 

V A N D I J K . 

W e s BSI a n d". 
AAÏFESTEDM. 

Op Z a t e r d a g den :tl J u l i 1K97. 
des namiddags te é é n uur (lokale tijd), 
zal in het PARKHOTKI, le Hoorn wordeu 
aanbesteed : 

He rite-It t o . af. 
H e t m a k e n v a n de A A K I I E -

I t A A N . het l everen v a n 
de l t . i l . L A S T het leggen 
v a n S P O R E N en WIS
S E L S en het u i t v o e r e n 
v a n eenige verdere wer
k e n voor de l i j n M l l . l -
G E N - W O O N l J l . 

Bestek en teekeningen liggen van 
af Zaterdag den 17u Julia. s. ter inzage 
in het 1'ARKUOTEL te Hoorn en in het 
Hotel C. BR.UKKS.MA te Schagen. 

Exemplaren van het bestek (.zonder 
de teekeningen] zijn te bekomen ad fl. 
per stuk in genoemde Hotels; bestek 
met situatieteekening, lengteprolil en 
topografische Kaart — voor zoover de 
voorraad strekt — zijn te bekomen 
ad ƒ 12.50 per stel ten Kantore van 
den Ingenieur der Maatschappij J . 
S C H O T E L , Oostzeedijk, le Rotterdam. 

Aanwijzing in loco zal plaat» hebben 
op Vrijdag 2'.i Juli e. k. des voor
niiddags te O uur (lokale tijd). S iinen-
kom.-i Hotel B u n ! . U - M A te Schagen. 

(Het is weuschelijk z i c h t i jdig v a n 
rijtuig te y e u e k e i e n ) . 

HET BESTUUR. 

Ter drukkerg der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32s>e J A A R G A N G N ° . 30 Z A T E R D A G , 24 Juli 1897. 

REDACTKIK: 1-'. \V. V A X (JKXDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van De Opmerker, Van liylandtstraat 116, 's-Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland I ' , waarover 

op 1 April en I I Ictober, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling / 6 . 5 0 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruit
betaling f 7 . 5 0 . 

Advertentien van 1 tot 6 regels f 1 . 0 0 , het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ 0 . 1 5 . Groote letters worden berekend 
naat plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden hij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat ƒ 0 .15. 

D E G E S C H I E D E N I S E E N E R B E U R S . 

(VERHAAL I.\ DEN TRANT VAN VIOI.I.I:T-I.I:DLC). 

In de twaalfde eeuw was de stad Akendam, die 
hare stichting aan de machtige graven van Holland 
dankte, tot grooten bloei door koophandel gekomen. 
De oude kroniekschrijvers vermelden, hoe reeds zeer 
kort na het ontstaan der stad zich de behoefte deed 
gevoelen aan een gebouw, waar de handelaars zich 
konden vereenigen om hunne zaken te doen. 

Want wel was er een marktplein, doch dat bleek 
alleen geschikt bij fraai weder. Regende het, dan 
waren de handelaars genoodzaakt hun toevlucht te 
zoeken in de parochiekerk van den H . Nicolaas, 
dicht bij het plein gebouwd. Ook het raadhuis verhief 
zich aan het plein; de graaf had echter het stads
bestuur genoodzaakt hem dit gebouw, welks weder
gade te vergeefs gezocht werd, tot een paleis af te 
staan. De regeerende vorsten hielden echter niet van 
Akendam, en daarom stond hun paleis bijna het 
gansche jaar onbewoond. Het stadsbestuur was ge
dwongen zich in eenige burgerhuizen, zoo goed en 
zoo kwaad als het ging, te behelpen. 

De pastoor der St.-Nicolaaskerk had echter reeds 
spoedig het drijven van handel in het bedehuis, als 
minder oorbaar, verboden. Toen had het stadsbestuur 
een gebouw doen stichten, dat in de langgevoelde 
behoefte voorzag. 

In het jaar 1138 meende de stads-metselaar te be
speuren , dat het gebouw verzakte. I lij stelde aan burge
meester en raden voor het gebouw , ter voorkoming 
van gevaar, te doen afbreken. Wel zeiden sommige 
der burgers, dat de stads-metselaar alleen maar wou 
sloopen, om later weer aan het bouwen te kunnen 
gaan, en gaven anderen als hun meening te kennen, 
dat het gebouw het nog wel honderd jaar ken uit

houden, doch het stadsbestuur geloofde zijn metse
laar en zoo werd het gebouw afgebroken. 

Nu besloten de vroede mannen , verschillende mees
ters uit het graafschap Holland om ontwerpen te 
verzoeken; andere werden uitgenoodigd , om tlaarover 
hun oordeel te zeggen. Reeds was de keuze gedaan , 
toen een der rijkste en invloedrijkste burgers wist 
door te drijven dat een meester, die eigenlijk niet 
eens tot het gilde behoorde, het gebouw naar zijn 
ontwerp mocht maken. En zoo verrees er aan het 
marktplein een huis met een deur zóó hoog, alsof 
daar reuzen moesten binnengaan. Daarentegen waren 
de vensters vergeten. De burgers en de bouwmeesters 
der stad lachtten, maar de vreemdeling stoorde zich 
daaraan niet. Ja, hij bracht zelfs boven de deur het 
jaartal 1145 aan, opdat ieder voorbijganger zou zien, 
dat zijn schepping toen in gebruik was genomen. 

De stad, die met sterke wallen en torens was om
ringd , had nergens voldoende ruimte om het gebouw 
voor de kooplieden een plaats te geven. .Men achtte 
dc plek, waar het afgebroken gebouw gestaan had, 
te klein. De meesters, die om ontwerpen verzocht 
waren, hadden allen voorgesteld, om huizen aan te 
koopen en die te sloopen , ten einde zoo een voldoend 
terrein te krijgen. De vreemdeling evenwel, zich. her
innerende dat er een rivier door de stad liep, die zich 
in verschillende armen spoedde naar de golf, waaraan 
Akendam gelegen was, stelde voor een gedeelte van 
den breedsten arm te dempen, om zoo den noodigen 
bouwgrond te verkrijgen. Zijn voorstel werd aange
nomen, en zoo zag men sinds 1145 het gebouw 
staan ter plaatse, waar eenmaal de A a k , de rivier 
waaraan de stad gelegen was, haar golfjes zeewaarts 
stuwde. 

Hij de opening waren schitterende feesten gegeven, 
De graaf was uit zijn residentie overgekomen, en de 
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vroedschap, de raden en de kooplieden hadden hem 
aan een plechtiger! feestdisch doen aanzitten. De vorst, 
die, zooals wel eens meer voorkwam, dringend geld 
noodig had, en die de stad voor een uit te schrijven 
bede gunstig wilde stemmen, had aan dien maaltijd 
als zijn voornemen te kennen gegeven, het gebouw, 
dat in de wandeling Beurs placht genoemd te worden, 
met een toepasselijk heiligebeeld te versieren. De 
cureit en de onderpastoors hadden echter den geheclcn 
heiligenkalender nagegaan en geen geschikter! patroon 
kunnen vinden. Wel hadden zij een oogenblik aan 
St. Nicolaas gedacht, doch die had toch eigenlijk met 
den koophandel niets te maken. 

Toen was een geleerd man, die te Padua gestu
deerd had, met Mercurius aangekomen. Aanvankelijk 
hadden de geestelijken die keuze wel wat heidensch 
gevonden, maar de geleerde wist hun bezwaren zoo 
schitterend te weerleggen dat de snelvoetige god, door 
een bekwaam meester in brons gegoten, een plaats 
kreeg in het voorportaal. 

Veertig jaar lang hadden de kooplieden van hun 
beurs, zooals zij sedert bleef heeten, gebruikgemaakt, 
en in dien tijd hadden zij veel verdiend. Doch om
streeks 11 81 begon de handel te kwijnen , en er waren 
kooplieden , die dat toeschreven aan het gebouw waarin j 
zij samenkwamen. De stadsregcering had kort te voren 
bepaald, dat geen koopman of burger het beursge
bouw mocht bezoeken , oi hij moest 5 stuivers betalen. 
Wie zulks begeerde, kon de belasting voor een geheel 
jaar af koopen voor 2 pond Vlaamsch, in der stede-
kas te storten. 

ilet Buitenlandsvaardersgild en de wisselaars ver
zetten zich wel tegen dezen maatregel, doch hun 
ver/.et baatte niet. Maar burgemcesteren en raden 
gaven de toezegging, dat zij een nieuw en groot 
gebouw in tie plaats van liet oude zouden stichten. 

Ten behoeve van den korenhandel en de Ooster
lingen deden zij een houten luifel bouwen; deze luifel 
was echter niet bijzonder goed gefundeerd en hij 
verzakte op allerlei manieren. De handelaars richtten 
zich toen weder tot burgemeesteren, om hen aan 
hunne belofte van een nieuw gebouw te herinneren. 

De handel bloeide ondertusschen niet meer zooals 
vroeger. Er waren dan ook vele kooplieden van 
meening, dat het gebouw eer te groot dan te klein 
was. Zij verklaarden, dat het bestaande bouwwerk 
volkomen aan hun behoeften beantwoordde, mits slechts 
geen cijns meer door het stadsbestuur werd geheven. 
Doch thesaurie-ren betoogden met nadruk, dat der 
stede kas het niet buiten den cijns kon stellen. Zoo 
restte burgemeesteren niets anders dan een nieuw 
gebouw te doen zetten. Zij maakten daarmede echter 
volstrekt geen haast. 

Zij kwamen aanvankelijk met dc bewering voor den 
dag, dat er geen grond genoeg in hunne veste aan
wezig was om de nieuwe Beurs tc kunnen plaatsen. 
Doch een snuggere bol , die al vroeger had aange
toond hoe de naam A a k , die dc Akendammcrs aan 
hun rivier gaven, van het Latijnsche aqua was af
geleid, gaf nu in overweging den reeds halfgedemp-
ten arm van dien stroom tot aan zijn mond aan te 
plempen. 

Burgemeesteren en raden vonden dit een zeer goed 
denkbeeld; om echter ook hen tevreden te stellen die-
tegen de demping waren, deden zij het water slechts 
over de halve lengte volgooien. Ilet Zandhaalders-
gilde kwam nu tot groot aanzien. 

Toen de aanplemping was afgeloopen, vonden de 
ingezetenen, dat het zonde zou zijn de ruime plek, 
dus verkregen, te bebouwen. Maar het Buitenlands

vaardersgild en de wisselaars drongen aan op de 
nieuwe beurs die hun toegezegd was. Het stadsbe
stuur noodigde de meesters der geheele Christenheid 
uit om ontwerpen voor een dergelijk gebouw in te 
zenden. De beoordeeling zou geschieden door den 
bouwmeester van den graaf, die zou bijgestaan wor
den door een vermaard meester uit het hertogdom 
Limburg en niet minder beroemde uit het hertogdom 
()ostcnrijk en het hertogdom Hrabant. Ja zelfs uit 
Engeland en Frankrijk werden meesters ontboden, 
om het stadsbestuur bij zijn keuze voor te lichten. De 
inlevering der ontwerpen was bepaald op .Allerheiligen 
van het jaar 1184. 

Daar de bouwmeesters in dien tijd een soort van 
internationalen bond vormden, zoo was het weldra 
overal bekend , dat de rijke Akendammcrs een nieuw 
bouwwerk wilden stichten. De prijs van het perka
ment steeg, zooveel hadden de ontwerpers noodig. En 
daar de Akendammcrs een groote voorraad van dit 
artikel bezaten, zoo profiteerden zij daar aardig van. 

Op Allerheiligendag meldde zich der stede klerk 
bij den voorzittenden burgemeester aan, om hem te 
verzoeken, een ruimte aan te wijzen, groot genoeg 
om de meer dan duizend perkamentrollen, door twee
honderd meesters ingezonden, behoorlijk op tc bergen. 
De bovenverdieping van het stedelijk tuighuis stond 
toevallig leeg, en daar werden de rollen heengebracht. 

De meesters, die de beoordeeling zouden verrich
ten , werden met veel statie door het stadsbestuur 
ingehaald en aan kostelijke maaltijden genoodigd, 
waarbij de beker lustig rondging. Zij ontvingen ieder 
een zak met rozenobels en keerden, na hun uitspraak 
gedaan te hebben, wel tevreden naar hunne haard
steden terug. 

Het plan van een meester uit Rijssel, Jan de Schoe-
maeckere geheeten , keurden zij het beste. Dan volgde, 
naar hun oordeel dat, door een meester uit Praag, 
Erederik van Omanus, ingezonden. Ook deze ontving 
een ruime vereering, terwijl men nog vele andere 
meesters evenmin met ledige handen deed vertrekken. 

De geheele Christenheid was vol van Akendam's 
rijkdom en macht. Thesaurieren maakten op wat alles 
wel gekost had en kwamen tot een bedrag van ruim 
een halve tonne ro.:enobels, voor dien tijd een zeer 
aanzienlijke som. 

Doch ofschoon de Kijsselsche meester telkens ver
zocht te mogen vernemen, wanneer hij met bouwen 
zou kunnen beginnen, hij werd met een kluitje in het 
riet gestuurd. Want de burgers vreesden dat zijn plan 
te kostbaar zou zijn, en zij wilden de verkregen open 
plek niet bebouwd zien. 

Toen nu in 1187 de handelaars weer begonnen te 
klagen en de wisselaars dreigden, zelf een vergaderzaal 
te zullen bouwen, waardoor de beurscijns veel minder 
zou opbrengen, meenden burgemeesteren weer wat te 
moeten doen. Een van hen, Jan van Westberghe, 
sloeg voor om door den stadsmetselaar een goedkoo-
pcr ontwerp te doen maken en daarbij die van de 
kijsselsche en Praagsche meesters tot één geheel sa
men te smelten. 

Dit ontwerp werd in het Proveniershuis tentoon
gesteld. De burgerij keurde het echter af, en koelde 
iiaar woede aan Jan van Westberghe, door hem niet 
te herkiezen. Met terrein, door de demping van de 
Aak verkregen, werd zóó algemeen afgekeurd, dat 
het scheen, alsof daar wel nooit een beurs verrijzen 
zou. 

Maar ziet, een nieuwe verkiezing bracht andere 
burgemeesteren aan het roer. 

Een van hen was bevriend met een Akendamsch 
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etselaar, die beweerde in een nieuwen trant te 
gouwen. In het begin van 1196 deed het gerucht 

oor Akendam de ronde, dat meester Hein op last 
an liet stadsbestuur met een plan voor het gebouw 

bezig was. Men kon het niet gelooven, maar ziet, 
kort voor dat Burgemeester Ürijff op Allerheiligcndag 
van dat jaar moest aftreden, wist hij Burgemeesteren 
en Raden over te halen, het plan van meester Hein, 
dat moest komen op het terrein van den gedemptcn 
rivierarm, tc doen uitvoeren. 

De andere Akendamsche meesters, verstoord over 
de begunstiging aan een hunner ten deel gevallen, 
weerden zich wel, ook de burgerij was niet tevreden 
dat het open terrein zou ingenomen worden, maar 
dit baatte niet. Het ging toen niet als nu, en als de 
heeren meenden, iets te moeten doordrijven, dan 
stoorden zij zich niet aan het oordeel van hun onderzaten. 

De kroniek van den geleerden monnik , die de ge
schiedenis van Akendam te bock stelde, eindigt met 
het jaar II97. Ook in de registers is een gaping 
tusschen de jaren 1190 en 1219. Nu zou ik wel, als 
Yiol!et-le-Duc, een vervolg op deze geschiedenis kunnen 
verdichten, doch dit wil ik niet. Mochten te eeniger 
tijd -.veer nieuwe archief-ontdekkingen gedaan worden, 
die licht over het tijdperk na 1197 verspreiden, pas 
dan ::al ik mijn verhaal vervolgen. 

(Uit het Fransck) ROUGE-LE-COMTE. 

U I T A M S T E R D A M . 

De aanstaande inhuldiging van onze Koningin vestigt 
in den laatsten tijd algemeen de aandacht op het ge-
bou. •, waarin de plechtigheid zal plaats vinden. 

De architect C . B. Posthumus Meyjes gaat op ver
standige wijze voort, het kerkgebouw te herstellen. 
Hij tracht niet ons het monument te laten zien in 
den vorm, dien hij meent dat het oorspronkelijk ge
had heeft, doch, ofschoon alle dingen onderzoekende, 
behoudt hij het goede, en toont dus den Apostel 
Pau'us met vrucht te hebben bestudeerd. 

Met het noorder-transept beginnende, dat belang
wekkend ecrstelingswerk onzer Renaissance, is hij nu 
gevorderd tot den zuider-gevel aan den Dam. Groot 
was mijn voldoening, toen ik zag, dat hij ook hier 
aan den zeventiende-eeuwschen toestand, na den brand 
ontstaan, niet wil raken, doch dat hij er zich toe-
bepaalt, de pleisterlaag van i860 te verwijderen, en 
de tufsteen, waar dit noodig blijkt, te vernieuwen. 
De aardige zonnewijzer, voor een vroeger roosvenster 
omstreeks 1650 in de plaats gekomen, is niet ver
wijderd, en ook de bekroning is gebleven, zooals zij 
sinds dien tijd geweest is. 

Doch, „on ne peut pas contenter tout le monde et 
sa bclle-mire". Want daar neem ik Zondag de Kroniek 
ter hand, die zich nog altijd in de kleur van den nijd 
hult, en lees daar, hoe een collega van den heer 
Meyjes, de architect Jan Kalff, schrijft: 

„ H e t is ergerlijk, dat men de achttiend'eeuwsche 
hardsteenen deklijst van den gevel met den leelijken 
suikerpot, die dubbel hindert nu hij door zijn witte 
nieuwheid zoo in 't oog loopt, heeft moeten behouden". 

In zijn ergernis vergeet de heer Kalff, dat die 
deklijst en de „suikerpot" een eeuw ouder zijn dan 
hij ons wil doen gelooven. Hij den brand van 1645 
woei het uit het noordoosten , en daardoor wordt het 
begrijpelijk, dat de zuidelijke en westelijke muren der 
ker'v het meeste te lijden hadden. Kruisbloem, kogels 
en'deklijst van den zuider-transeptgevel werden toen 
vernield en door de tegenwoordige bekroning ver
vangen. 

Reeds had de heer Jan Veth in De Gids de „ont
manteling" der Nieuwe Kerk bepleit, en nu komt 
ook de heer Kalff voor dit plan zijn duit in het zakje 
gooien. Hij zegt van 's heeren V'eth's stuk: „In ieder 
geval heeft het zich verdienstelijk gemaakt door den 
uitnemenden raad: niet alles weg te breken, maar 
alleen het hinderlijke, en stukken van de ombouwing, 
die niet gezegd kunnen worden, de kerk kwaad te 
doen te laten staan. Ik ben het geheel eens dat het 
beter is de huisjes aan den Voorburgwal te behouden 
en ook in de Gravenstraat niet te gaan breken.*' Later 
vervolgt hij: „In ieder geval is het echter noodig, 
dat de geheele aanbouw langs den Dam en de Mozes-
en-Aaronstraat wordt weggebroken. 1 Iet verschrik
kelijke kerkeraadsgebouw, dat in het midden dezer 
eeuw door den architect Hamer met wat spitsbogen 
en pinakels quasi-Gothiek werd gemaakt, staat elke 
verbetering van het aspect aan deze zijde in den weg."' 

Er zal wel geen deskundige zijn , die deze opmerking 
niet onderschrijft. Maar het is naar mijn meening niet 
juist gezien, dat dc kerk aan den Dam geen enkelen 
aanbouw mag hebben, wijl dat in de i ö e e e u w , 
blijkens de schilderij, waarvan Dc Kroniek een af
beelding geeft, ook zoo geweest is. 

De heer Kalff twijfelt zelf aan de vertrouwbaarheid 
van dit penseelgewrocht. Hij zegt: „Pxn geheel juiste 
afbeelding van de kerk kan de schilderij nooit zijn 
geweest. Het oostelijk deel is er vrij juist op voor
gesteld ; de drie breede en het eene smalle raam van 
het schip vindt men nog terug: ook den dakruiter, 
het torentje in den hoek van schip en transept en 
liet lage torentje vlak bij de ombuiging van het koor, 
al is het ook door den schilder te veel naar het 
westen gezet. Of echter de kapelletjes om het koor 
er ooit zoo hebben uitgezien, als op deze schilderij, 
mag betwijfeld worden. De omgang 0111 het schip is 
thans ook geheel anders dan op onze prent', maar 
kan toch wel oorspronkelijk zoo geweest of bedoeld 
zijn. Geheel anders dan tegenwoordig is ook de gevel 
van het zuidertransept; het grootste verschil, de ver
houding van breedte tot hoogte, is eenvoudig aan 
onbekwaamheid van den schilder te wijten, maar voor 
het overige kan deze voorstellig juist zijn, indien zij 
namelijk het gebouw afbeeldt, zooals het was vóór I 560." 

Schilderijen als dit zijn niet zeldzaam. Zoowel in de 
St.-Bavokerk te Haarlem als in de St.-Laurenskerk 
te Alkmaar b.v. kan men er vinden. In de Noord-
Hollandsche Oudheden, beschreven en afgebeeld door 
Ci. Van Arkel en A . W. Weissman, is daaromtrent 
het volgende vermeld: „In den zinder zijbeuk van 
het schip hangt een schilderij , verbeeldend de St.-
Bavokerk van de zuidzijde; het stuk is op paneel 
geschilderd, draagt een i6e-eeuwsch karakter en 
wordt door Van Mander aan Geertgen van St. Jans 
toegeschreven. De schilderij vertoont verscheidene 
afwijkingen van het gebouw, dat wij thans zien." 
„ T e g e n den noordermuur van het koor hangt een 
schilderij, verbeeldend de St.-Laurenskerk, doch niet 
een koor dat korter en een schip .lat langer is, dan 
het tegenwoordige. Een rijke toren in laat-Gothischen 
stijl is aan de westzijde te zien. De schilderij is op 
paneel en draagt een l6e-eeuwsch karakter." 

Het maken van dergelijke fantastische af beeldingen 
was dus in de zestiende eeuw zeer gebruikelijk. Wat 
de schilders er mede bedoeld hebben ? Wij kunnen 
het slechts gissen. Als men ziet, hoe onbetrouwbaar 
de afbeeldingen van alle gebouwen, tot onzen tijd 
toe, zijn, dan is het niet gewaagd te veronderstellen , 
dat men het vroeger met de waarheid zoo nauw niet 



Dergelijke schilderijen als bewijsstukken te gebruiken 
zal dan ook wel geen ernstig wetenschappelijk man 
in het hoofd komen. Wat de Amsterdamsche afbeel
ding betreft, durf ik dan ook „met zekerheid" zeggen , 
dat zij de kerk noch v ó ó r , noch na 1560 met juist
heid afbeeldt. 

De heer D . C . Meijer, Amsterdam in 1625 be
schrijvende, maakt gewag van „een gebouwtje met 
drie puntdaken , dat den voet van den Zuiderdwarsbeuk 
verbergt." Ook spreekt hij van „een paar lage bijge
bouwen , waarvan de Gothische vormen der vensters 
hun vroegeren bouw bewijzen." Hij is van meening, 
dat wij daar de I leilige-Graf kapel, tie sacristie en de 
librye te zoeken hebben." 

Kn daarin heeft hij zeker gelijk. Ken kerk zonder 
sacristie was bv. vóór 1178 te Amsterdam niet denk
baar. Ook de St.-Catharinakerk heeft er een bezeten. 
A l meent .Alberdingk Thijm in zijn Heilige Linie, 
dat de sacristie gedurende de middeleeuwen steeds 
aan de noordzijde van het koor, die aan Maria was 
opgedragen, werd gemaakt, opdat symbolisch zou 
worden aangegeven, hoe het lichaam van Christus, 
uit Maria geboren, als gast (hostie) onder de men
schen vertoeft, de werkelijkheid geeft dezen schrijver 
niet altijd gelijk /.00 zijn, volgens de N,-Hollandsche 
Oudheden, zoowel bij de St.-Bavokerk te Haarlem 
als bij de St -Kaurenskerk te Alkmaar de sacristieën 
aan de zuidzijde, in den hoek van koor en transept 
geplaatst. 

Zoo zal het ook bij de St.-Catharinakerk te Amster
dam geweest zijn. Het gebouw, dat men op de ets 
van Visser ziet, is de oude sacristie, later verbouwd 
en voor andere doeleinden bestemd , eindelijk gesloopt 
en door het gebouw van den architect Hamer ver
vangen. Waar de andere bijgebouwen stonden, is nu 
de kosterswoning. 

Werd dus Hamer's quasi-Gothiek door een bouw
werk in den trant van Visser's ets vervangen en ook 
de kosterswoning, althans uiterlijk, in Iaat-Gothischen 
trant verbouwd, dan konden de kerkelijke autoriteiten 
de ruimte houden , die zij nu hebben en zou een ge
heel verkregen worden, dat al zeer weinig met dat van 
het begin der 16e eeuw verschilde. Dat op deze wijze de 
begrooting van kosten voor de verandering, door den 
heer Jan Kalff opgemaakt, veel lager kan worden, 
spreekt van zelf. 

Het geld, dat men nu voor een geschilderd glas
raam in het zuider-transept wil aanwenden, kon al 
vast voor deze verbouwing beschikbaar worden ge
steld. Dit „mciuorial window" schijnt mij geen ge
lukkige gedachte. De bezwaren, daartegen door De 
Tijd aangevoerd, zijn ongetwijfeld gegrond. Doch men 
behoeft zich niet op het standpunt des geloofs te 
stellen, om er andere, en nog veel ernstiger, te vinden. 

Wat moet de heer Otto Mengelberg, te Rijsen-
burg, van de teekening maken? Hij wil zich houden 
aan den laat-Gothischen stijl, waarin de kerk ge
bouwd is, maar zal tevens zorgen voor een 1'rotes-
tantsch karakter. Doch hij belooft dan iets onmogelijks. 
E n hoe zal hij, bewarende den laat-Gothischen stijl 
en het Protestantsch karakter, behalve de levensgroote 
figuren onzer vorsten uit het Huis van Oranje, ook 
een apotheose geven van Prins Willem I en Koningin 
Wilheimina ? 

Fraaie I5e-eeuwsche glazen zijn er genoeg bewaard , 
maar zij stellen al len. . . . 15e-eeuwsche personen en 
toestanden voor. Ook hebben zij geen Protestantsch 
karakter, want Kuther trad eerst veel later op. Als 
modellen kunnen zij den heer Mengelberg dus niet 
dienen. Zal hij nu, bovenin, onze Oranjevorsten in 

de dracht hunstijds onder Klamboyant-nissen plaatsen, 
en beneden de linksche helft voor een 15e-eeuwsche 
apotheose van Willem I, de rechtsche helft voor een 
1 5c-eeuwsche apotheose van de 19e, haast 20e-eeuwsche 
Koningin Wilheimina gebruiken? 

Kr zijn zeer mooie glazen te Amsterdam in de 
Oude kerk. Zij hebben een Renaissancc-karakter, al staan 
ze in spitsboogvensters. Toch is van anachronismen 
slechts weinig te bespeuren, omdat de onderwerpen 
aan dc gewijde geschiedenis zijn ontleend, en de 
figuren van de schenkers, in de dracht huns tijds, 
alleen onderaan voorkomen. 

Zou het nu niet mogelijk zijn, om, zooals ook bij 
de Goudschc glazen geschiedde, wanneer er dan toch 
een glasraam gesticht moet worden, de composition 
te doen bestaan uit liijbelsche tafereelen, niet in 15e-
eeuwschen trant, doch modern opgevat, en zooveel 
mogelijk toepasselijk op de gebeurtenissen, die men 
herdenken wil? 

Voor onze jongere meesters, die zooveel met lijn-
kunst ophebben, ware hier eene schoone gelegenheid 
om te toonen wat zij als monumentale kunstenaars 
vermogen. 

Pij verwezenlijking van het thans opgevatte plan 
zal het aantal mislukte, quasi-anticke scheppingen 
slechts met één vermeerderd worden. Wil men dit, 
dan kan men bij een der talrijke R . - K . kerksieraad-
fabrikanten zeker veel goedkooper terecht, dan bij 
den heer Schouten te Delft. Die fabrikanten zullen 
voor de teekening geen extra kosten in rekening 
brengen , terwijl de heer O. Mengelberg zich behoorlijk-
zal laten honoreeren. 

Men bedenke zich nog eens goed. Het is beter ten 
halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. 

T R U S T S. 
In het begin van Juni werd door de regeering der 

Vereenigde Staten aanbesteed de levering van een 
hoeveelheid suiker. Zes inschrijvingsbiljetten kwamen 
in: vijf elk voor 4.41 Amerikaansche cents het pond 
en één voor 4.25 cents. 

De vijf eerste biljetten waren van leden der Sugar 
Trust. Het laatste was van iemand, geen lid van die 
Vereeniging, maar die zijn suiker uit het buitenland 
aanvoerde en die, ondanks de hooge invoerrechten, 
toch nog beneden den Trustprijs kon blijven, en een 
behoorlijke winst maken. 

De vijf kooplieden, die hooger ingeschreven hebben , 
verklaarden bij monde van één hunner, dat zij gaarne 
den prijs even laag of zelfs lager dan de uit het 
buitenland aangevoerde gesteld hadden, maar dat de 
Trust hun prijzen had vastgesteld en dat zij moesten 
gehoorzamen, of zij wilden of niet. V ó ó r iedere aan
besteding, die gehouden wordt, komen de leden van 
den 'Trust bij elkander en bepalen den inschrijvings
prijs. Gelukt het hun — en dit is meestal het geval — 
den outside) , door de belofte van aandeel in tie winst, 
van de baan te houden, dan hebben zij vrij spel. In 
dit geval slaagden zij blijkbaar niet, en de regeering 
nam het bod van den laagsten inschrijver aan, daar
door /'10,000 uitsparende. 

Dit is een staaltje van Amerikaansche zeden en de 
dagbladen , er melding van makende, blijven niet in ge
breke hun afkeuring over de Trust te kennen te geven. 

Maar mag men den Amerikanen wel al te hard 
vallen? Komt iets dergelijks in Kuropa ook niet voor? 
Hoe vaak gebeurt het niet, dat men ook ten onzent 
bij aanbestedingen zeer hooge inschrijvingen uit .de 
bus ziet komen en slechts één dat beduidend lager is. 

De Amerikaansche Trusts omvatten het geheele 

gebied der Vereenigde Staten en tlaardoor hebben zij , 
bij dc hooge invoerrechten, daar geheven, een groote 
macht gekregen. Het wordt zelfs noodig geacht met 
kracht tegen hen op te treden. Doch hun invloed is 
zoo groot, dat zelfs de rechterlijke macht weinig tegen 
hen uitricht. 

Zoover is het in Kuropa nog niet; wij mogen echter 
wel oppassen , dat het Americanisme ons niet overvalt. 
Wij gaan er heen ; reeds is dc protectie in het ver
schiet. Waar men eenmaal op den weg is, om enkelen 
ten koste van allen te verrijken van Staatswege, 
daar kan het niet uitblijven of Trusts en dergelijke 
lichamen, die onderlinge verrijking door opdrijven 
van prijzen beoogen, moeten volgen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'Ö (ÏKAVKNIIAGK Naar men ons hcet't medegedeeld, zal hy ge" 

legenhcid van het 50-jurig bestaan van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, op 31 Augustus e k., ouder andereu in den 
namiddag een receptie plaats bobben en later een diner, een en 
ander op den tijdig te verzenden oproepingsbrief breeder te ver
melden. 

AMSTT:I:II\\\ Do (icmeenteraud hechtte zonder debat of hoofde
lijke stemming zijne goedkeuring aan het voorstel tot verkoop 
aan den Stunt van 40UU M- bouwterrein aan de Van-Baerlcstraat 
voor / 120,310, voor den bouw vau do Rijkspostspaarbank. 

— In do lokalen vnn de kunstnöverheid-teekenschool Quellinus 
is eene tentoonstelling geopend van de teekeoingen en werk
stukken, welke door do leerlingeu iu het afgeloopeo jaar zijn 
vervaardigd, / i j ijjn gegroepeerd nuar de verschillende afdeelingen 
dezer hoogst nuttige en degelijke school en naar de leervakken: 
vakteekenen, orneinentteeken, teekenen van bloemen, vogels enz. 
(en de toepassing daarvan, schilderen), rechtlijnig teekenen, (toe
passing op urneiiieutteekeneu systeem-Do (iroot), bouwkundig 
teekenen, beeldhouwen, boetseeren en houtsnijden. 

Dc volgende bekroningen zyn uitgereikt; 
le Studiejaar. D e c o r a t i e s c h i l d e r s , le Pry's W. P. Holder, 

2e pr. W. Boek weg, 3e pr. .1. Croenevelt. — L i t h o g r a f en. lo 
Vrijs R. T. Steur en J . II Scwey'n, 2e pr. <i. Koetering, 3o pr. 
P. L . Battefelt en II. (J. Koos. — B e e l d h o u w e r s le Prys I'. 
Werner, 2e pr. E. M. Jaarsmu. — B o u w k u n d i g e n , le Pry's 
C. Citroen, 2e pr F. De Urys cn A. .1. do Haan. 

2e Studiejuar. D e c o r a t i e s c h i l d e r s , le Pry's 11. Iïrautigam, 
2o pr. J . \V. Muller, 3e pr. H . Ledegang. — 1. it h ograi'e u. lc 
Prijs C. A . Vlaanderen. — Bee ldhouwers , lo Prijs J . 11. A . 
Schniitt. — B o u w k u n d i g e n , le Prijs C. van Amstel. 

3e Studiejuar. D e e o ra t i e s eh i 1 de rs. <iroote zilveren medaille 
II. J . Kohier en L. J . (ioudmau; 2e prys J . Kotgaus; diploma 
A . de Wolll'. — L i t h o g r a f e n . Croote zilveren medaille <r. J . 
Delfgou; diploma 1.. de Hond en W. A . Hangen. — B o u w k u n 
digen, (iroote zilveren medaille D. J . Lustig; diplomu lï. O. de 
Winter. 

— In het oflicieel verslag, dat het Bouwkundig Weekblad gaf 
van de 75ste algemeene vergadering der Mautseh. tot bevordering 
der Bouwkunst, komt bet volgende voor: 

„Hoewel door den voorzitter, nuar aanleiding van den wenseh 
vnn een der leden, aan heeren verslaggevers der dagbladen 
verzocht werd geen melding te maken van het hier volgende, 
meent het bestuur dit toch volledigheidshalve bij het ollieieolo 
verslag dezer vergadering te moeten voegen. 

De heer Arn. A. M. Bruuing richtte zich tot het bestuur met 
de vraag, welke de redeneu waren waarom het bestuur geen 
nota had genomen van lut feest van den heer Dr. P. J . II. Cuypers, 
op den lïen Mei j l . in het Kijks Museum gevierd by gelegenheid 
van zijn 70stcn geboortedag. 

De Voorzitter antwoordde daarop: de mededoeliug der redenen 
die het bestuur genoopt hebt eu te handelen zooals het deed, 
zouden tot verklaringen en eene langdurige discussie aanleiding 
kunnen geven, en dit zou mij uit venerutie voor den jubilaris 
leed doen. Dit alleen wem-eb ik hier te verklaren, dat het be
stuur gemeend heelt hy dit feest niet openlijk te moeten op 
treden, te meer nu het bestuur als zoodanig geen uitnoodiging 
ontving tot bijwoning der plechtigheid in het Kijks-Museum. 
Wellicht had het den heer Cuypers niet aangenaam kunnen zyn 
liet bestuur der Muatnehappy, waarmede hij ongenoegen heeft 
gehad, op zijn feest te zien. Het bestuur had intusscheu reeds 
vroeger my' als Voorzitter gemachtigd, namens het bestuur dor 
Maatschappy' mij aan te sluiten hy' do oproeping tot het brengen 
eener hulde, bestaande in hot aanbieden vau het Oirkondo Album, 
en uan die opdracht heb ik voldaan. 

Dit korte woord, zeide de Voorzitter, zal u bevredigen; het 
ÏB uit beleefdheid jegens den oud-Voorzitter der Maatschappy, 
den beer Cuypers, dut ik geen verdere discussie over deze zaak 
kan toelaten." 

HAARLKJC Don 1 September e. k. wordt aan de school voor 
kunstnijverheid een cursus voor artistieke metaalbewerking ge

opend. Aan de circulaire van den heer K. von Sail er, directeul 
dier school, ontleenen wy dienaangaande bet volgende: 

„De cursus voor artistieke metaalbewerking is bestemd voor 
ben, die zich in het vakteekenen en boetseeren, iu het drijven 
vun plastische voorwerpen, als bekers, knnnen, vazen, schotels, 
kandelaars, enz, iu het vervaardigen van onderdooien van soort
gelijke voorwerpen en hot samenstellen van deze tot een geheel, 
alsook iu het vervaardigen vun ornementale versieringen, in hoog 
en laag drijfwerk, wenschen te oefenen. 

„Deze cursus wordt gevolgd door leerlingen, die zich al dadelyk 
na het verlaten der lagere school voor de werkplaats voorbereiden, 
al*ook door hen, die reeds iu de practijk werkzaam zijn en zich 
in bovengenoemde vakken verder wenschen ie bekwamen. 

„Kr zal allo mogelijke zorg worden besteed, opdat den leerling 
eene gezonde artistieke richting worde ingeprent. 

„Zij zullen met de verschillende eigenaardigheden in dc com
positie van de stijlrichtingen der Middeleeuwen, der lienuissauee 
en die, welke onder de Regeeringen van I.odewijk X I V , X V en 
XVI en latere tydperken iu zwang kwamen, en met de begin
selen die in de producten dezer tijdperken liggen opgesloten, 
bekend worden gemuukt, terwijl bet styleeren dor natuurvormen 
en het ontwerpen vun op het vak betrekking hebbende voor
werpen en siervormon oen voornaam punt van het theoretisch 
onderwijs zal uitmaken. 

„Voor het theoretisch gedeelte zullen de leerlingen van dezen 
cursus de toeken- en boetseerlessen volgen, zooals die reeds 
vroeger in de school gegeven werden, terwyl het praetisch ge
deelte aan de goede zorgen van eene bekwame werkkracht, den 
heer I'. Xwollo, zal worden toevertrouwd. 

„De leerwcrkplaats werd ingericht met de beste uit Parijs ont
boden gereedschappen. 

„Er zullen voorloopig slechts een gering aantal leerlingen 
worden toegelaten. 

„Het materiaal wordt geleverd door de school, ter» ijl do ver-
vuardigde werkstukken het eigendom der school blijven. 

„Van het begin van den cursus 1 September tot einde December, 
bedraagt het schoolgeld /25, terwijl voor de volgende schooljaren 
het schoolgeld op f 50 is vastgesteld. 

„Het verblijf der leerlingen 'in Haarlem kost gemiddeld / (i a 
ƒ7 per week." 

ARNHEM. In den avond van 20 dezer heelt de tentoonstelling 
op Sonsbeek een ernstig onheil getroffen. Te ruim 8 uren is door 
oen onbekende oorzaak (men vermoedt een gebrek aau de olec
trischo geleiding) brand ontstaan iu eeu gebouwtje, dat zich links 
vun den hoofdingang bevindt on waarin de tweo groote doeken 
met voorstellingen uit Dante's Hel cn Hemel van Witkamp en 
Van der Waay waren tentoongesteld. Gebrek aan voldoende brand-, 
bluschmiddeleii deed het vuur iu een oogwenk overslaan op de 
daarnaast gelogen oranjerie, die drie kunst zalen bevat, voor 
marmeren en bronzen boelden, zeldzame horloges cn de twaalt-
apostelenklok. Gelukkig hebben de bedienden, muzikanten van 
AVolfs kapel en bezoekers veel kunnen redden, zoodut het ver
lies zich bepaald heef tot genoemde doeken en de klok Duizenden 
menschen — ook uit de omstreken van Arnhem — waren naar 
het phantastische schouwspel komen zien, per iiots, rijtuig of tram. 

In strijd met dc mededeeling iu enkele dagbladen dat de afge
brande afdeeling voor 150.000 of 200 000 gulden zou verzekerd zijn, 
spreken de nadere berichten van circa /'70.000. De apostelonklok 
is dan ook niet gewaarborgd tegen ƒ60.000, maar tegen /1S.UO0. 

DELFT. Nuar men weet, zal de Internationale Coöperatieve Bond 
op 14 — 17 September te Delft zyne jaarvergadering (congres) 
houden. 

Op het program voor dat congres staat iu dc eerste plaats het 
belangrijke onderworp „wiiihtdeeliog", waaronder begrepen wordt 
niet alleen die, welke toepassing vindt in coöperatieve vereeni
gingen, maar allo winstdceling, in welke ouderneming ook, die 
op eenige wijze aan dc daarbij werkzame personen ten goede komt. 

Do beraadslagingen over dit onderwerp zullen worden voorbereid 
door rapporten, die don stand van dit vraagstuk iu de verschil
lende landen van Kuropa en Amerika uiteenzetten. Voor Nederland 
zou, naar do bedoeling van het bestuur van den Intern. Coöpe
ratieven Bond te Londen, dit rapport door den heer Van Marken 
wordeu samengesteld, die echter, omdat zijne veelomvattende 
bezigheden al zyn beschikbaren tijd in beslag nemen, dien arbeid 
heeft overgedragen aan Mr. P. Tjeenk Willink, secretaris van de 
direction der onder zijn medebestuur staande oudernemingen. 

De hoer Van Marken hoeft nu de bestuurders van ondernemin
gen, die auu haar personeel aandeel iu de winst toekenden, uit-
genoodigd, den heer Tjeenk Willink bij zijn onderzoek te willen 
bijstaan met dezelfde welwillendheid, die hij-zelf, naar hij zich 
overtuigd houdt, zou hebben ondervonden. 

Do vragen betreffen: 
Naam der onderneming — bestuur — kapitaal — gemiddeld 

getal werklieden — grondslagen der winstdceling: lo. al of niet 
op een bepaalde overeenkomst berustend; 2o, wanneer ingevoerd; 
3o. bedrag, a. sedert invoering, b. in 1895, c. in 18%. — Waar
toe worden deze bedragen aangewend. - Hoe geschiedt oven-
tueel do verdeeling. — Welke factoren komen daarby in aan
merking. — Is het stelstel van den aanvang af onveranderd ge
bleven. — Zoo neen, op welke gronden is tot verandering be
sloten. — Tot welke verdere mededeeliugen geeft het bjj u in 
werking zynde stelsel aanleiding'r 
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:Assi:.\. Het voornemen bestaat hier ter stede een eoncert- en 
schouwburgzaal te houwen nnar de ontwerpen van de arehiteeten 
J . Verheul l)z., te Rotterdam, en T. Boonstra, to AsHcn. 

WI:I - i ' , Eenige lood- en zinkwerkers hebben ziidi in een adres 
aan Gedepotecrde Staten van Noord Holland beklaagd „dat do 
werkzaamheden van hun vak ten dienste van de gemeente voort
durend door den burgemeester onder een verdekten term worden 
uitgevoerd of iu combinatie met hem bevriende personen, reden 
waarom zij verzoeken, dat deze werken voortaan publiek worden 
aanbesteed.'' 

Dit adres was gezonden naar aanleiding van do herstellingen 
aan den kerktoren, waarin de adressanten overtreding zagen van 
art. 24 der gemeentewet, wijl de werkzaamheden mede verricht 
werden door personeel, in vasten dienst van den bnrgemoester-
loodgietor. 

tip dit adres werd van hooger hand bevolen dc werkzaamheden 
voorloopig te staken, maar Gedeputeerden vonden geen termen 
de zunk te vervolgen. 

Adressanten, door dit antwoord niet bevredigd . hebben daarom 
hunne grieven blootgelegd in een nieuw adres aan den Minister 
van Hinnenlandschc /aken. aangevuld met do mededeelingen: 
„lo. dat in 1H95 het geheele stadhuis werd verdekt met goten, 
enz., tot een bedrag van minstens /"2000, en dat de knechts van 
den burgemeester hieraan hebben gewerkt; — en 2o. dat deskon
digen verklaren, dat de te verrichten herstellingen aan den toren 
wel voor aanbesteding vatbaar zijn." 

— Aflevering 7 van De Natuur (uitgave van J . G. Broese te 
Utrecht) bevat: Samengeperste zuurstof voor verlichting en pro
jectie, door Dr. A .1. C. Snijders. — Het nut der vogels, door D. 
van Itlom. — Nieuwe hulpmiddelen voor uiterst lage temperaturen, 
door Dr. L. Bleekrode. — De bloemenstad er hare holplanten, 
door J . Sturing. — Iets over kimkielen en doorboorde zeilen op 
schepen, door ,1. C S. A. v. d. Berg. — Tamarinde-producten, 
door Dr. II. ,1. ('nlkoen. -•- Twee voorbeelden van tropisehen plan
tengroei, door Dr. J . C. Costerus. — Korte mededeelingen. — 
Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Ant. Pannekoek. --
Boekaankondiging. • t orrespondentie. 

Ptt K S O N A I. I A . 
— lïij kon. besluit is de Oost-Indische ambtenaar met verlof W . 

de Iloou', htutsteiyk udspirunt ingenieur bjj den Waterstaat in 
Ned.-lndië, op zijn verzoek wegens phvsieke ongeschiktheid met 
1 Aug. a. s. eervol uit 'slands dienst ontslagen. 

— Bjj den Waterstaat in Ned-lndië is de opzichter He kl. C'. 
Hollestelle overgeplaatst naar het gouvernement Sumatra's West
kust. 

— Bij beschikking van den Min. van Binnenl. Zaken zyn voor 
liet tijdvak van 1 Sept. ÏS'.IT tot en met 81 Aug. 1898, aau de 
Polytechnische School benoemd lo. tot assistenten: .1. M. O. 
Scheller, voor natuurkunde; .1. van de Griend, voor graphostatica 
en beschrijvende meetkunde; W. .1. Burgersdh'k, voor grapho
statica en beschrijvende meetkunde; A. \\'. O Dwars en .1. II. van 
Seters, voor waterbouwkunde; I'. A . Schroot en A. I.eellang. voor 
burgerlijke bouwkunde; .1 Z lïiseh, voor werktuigleer en keunis 
van werktuigen; 1' Stenerwald, voor werktuigbouwkunde; P. l i . 
van tier Meiden. M. Breukelevcpn, S. II Meihuizen en I'. H. 
Kydman Jr., voor scheikunde; !•'. J . 11. M. Thijs, voor land
meten, waterpassen en geodesie; 2o. tot tweeden assistent aan 
het bacteriologisch Laboratorium A. van Delden. 

— Aan de Polytechnische School te Hannover is de „Diplom-
priifuug'1 als ch-ctrotechnisch ingenieur afgelegd door den heer 
.1. G. Bellaar Spruyt uit Amsterdam. 

- - Hij dc Nederlandsche Trnniwcgmautsi huppij. standplaats 
Heerenveen, is benoemd tot ingenieur-werktuigkundige, de heer 
Hamelink, die onlangs als zoodanig ziju diploma aan de Poly
technische School te Delft mocht verwerven. 

— Door den dijkstoel van dc Tiolerwaard is aan de ingenieurs 
Beversen en Van Ileum opgedragen het maken der plannen voor 
verhooging en verzwaring van den Waaldijk . in verband met do 
sluiting der Hcereuwnartlensehe overlaten. 

— Iljj het korps fortificatie-opzichters zijn benoemd tot: 
opzichter Sc kl. G. II. Heeftink , thans sergeant-majoor titulair; 
opzichter 2e kl. ,1. 1.. van Marle. thans 3e k l . ; 
opzichter le kl. J . C. F. ohlbardt, thans 2c kl. 

— Door Burgemeester en Wethouders van llarlingen is do vol
gende voordracht opgemaakt ter benoeming van een directeur der 
gasfabriek aldaar: Van Erp Taalman Kip, onder-directour der 
gasfabriek te Doetinchem, J. de Hats, directeur der gasfabriek 
te Schwedt am Oder, I.. Bronkhorst, directeur der gasfabriek te 
Woerden. 

— Voor de betrekking van gemeente architect in de gemeente 
Smnllingcrland worden door 11. en W. dier gemeente aanbevolen 
de heeren (alph I J . van Aspercn, te Leeuwardon; A. M. do 
Boer, tc Oldeboorn; R. de Groot, tc Hengeloo; B. Oros, te 
Oarjjp; D. M. Koldijk, te Enschede: S. II. Kijlstra. te Drachten; 
M. van Manen, te Drachten; C. Schiere, to Boornliergum; K. 
Wibbellnk . te Drachten, en K. Zwerver, aldaar. 

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 in het bouwkund ig - en v ak te e k ene u enz., 

voor de avondschool voor ambachtslieden te Gouda, Jaarwedde 
ƒ 1100, eventueel ƒ 1200. Adres den Burgemeester tc Gouda vóór 
1 Aug. [Zit- adv. in het vorig no.) 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r der genie bg het Ned.-Indisch 
leger, wanrvoor een vergelijkend examen wordt gehouden in de 
eerste helft van September e. k Zich vóór 16 Augustus te wenden 
tot het Departement vun Koloniën. (Zie Staatscourant no. 109). 

— O p z i c h t e r-t e e k e n a a r , voor 1 maanden, iu staat zelf
standig tc detailleeren. Adres lett. 11. A . 779 Xiet.-os v. d. Dag^ 

— Sc brij v e r - t e e k e n a a r op het bureau voor de verbin-
dingshuan te Rotterdam. Salaris ƒ 50 a /' fiO per maand. Adres 
persoonlijk vóór 31 Jul i , dagelijks tusschen tieu en twaalf uren, 
Diergaardelaan 2. 

Onderwi j ze r in 't h and teek cn cn . met acte M. O. 
.Salaris /' 100 per lesuur -s weeks Thans wordt drie uur per week 
des uvonds les gegeven. Adres B. en W. te Hilversum, vóór 27 
•luli. 

DIENSTAANBIEDINGEN'. 
'Dienstaanbiedingen -oorden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar tutti achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Bouwk. opzicbter-teekenaar, goed kunnende detailleeren en 
ontwerpen, zoekt vaste betrekking. Adres lett. 0. B . . Hureau 
dezes. (Zie advert, in het vorig no. 1 

— Een jongmensch, bekend met bouw- en waterbouwkundig 
tcekenen, calqueeren . landmeten en waterpassen. zoekt eene vaste 
betrekking. Adres lett. W. <». Bureau dezes. (Zieaa'r. iu hel vorig no.) 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVEBEENIUINO, AMSTERDAM. 

I Ipziobter-Teekenaar: 
• * 
.. ot' 1 itvoerder 

leeftijd 23 
28 ' 
13 

verl. Sal. / 00 
„80 
„ 00 

per in ';. 

c o n n i : s p o N D E N TI E. 
/ . — Dc ons uit Zwitserland toegezonden brie Den h 

het afdrukken dezes ontvangen, zal 
worden opgenomen. 

ouder 
volgend nornmer 

VERVOLG DER I ITSLA6EN. 
Haar lem, 22 Juli, onder beheer van 's rijks 

waterst.: lo. het mukeu vau remstóelen cn meer
palen enz. iu ea langs liet boitentoeleidings 
kanaal naar de nieuwe schutsluis te Uitluiden, 
Hestck nu. 1711, dienst 1S97; iigek. 11 bilj.. als: 
II. I.. van Zeijl, Zan.lvouri, / 08,50'i; Th. J. 
tViegerink, Ooder-Amitcl eu J. ï'erwindt M Bz., 
Amsterdam, / 05,0110; C, J. .Maks Jzn., idem, 
ƒ 03,345; W, A. Verbraagea, WaddiaksveeB, 
; 03,000; H. J. Meekers, Amsterdam, ƒ62,070; 
W. de Leon, Sloteu, J 62.400; G. ü. van Doom, 
Haarlem, ƒ62.380; 0. Schermen Jr., Ibissen, 
' 02,340; H. Deutekum, Amsterdam, / 62,010; 
1'. Schmidt eu E. Hermans, idem, / 61,045; J. 
Hilleu, Westervoort, ƒ86,800. Raming f 58,000. 

2u. het herstellen van eenige gedeelten tan 
de .lijken van het Merwedekuoaal iu de prol-. 
NoordaolUnd. Hestek no. 177. dienst 1807; ingek. 
9 bi'j., als: Ch. de Vilder, Amsterdam, I 5825; 
H. de Jong V,r.., Aiumrrstul, ƒ 5690; 0. J. Hofman, 
Amsterdam, / 5000; J. laas, idem, ƒ5587; 1». 

Kraajjeveld Azn .Sliedrecht. / 5579:1.. Brand O/u., 
Giesctidam, ƒ5555; W. Lnijpen, Wtesp, / 5555; 
J. de Kluiver Wzu , Sliedrecht, / 5)174; G. Visser 
Gzn., IJmnidcu, ƒ5:140. Raming ƒ5950. 

Itottei'iluiii. 22 Juli: het bouwen van ecu 
winkelhuis met bovenhui* aan dc Hoogstraat, 
oader beheer vau den arch. II. I>. van Hoog
straten: ingek. 14 bilj., als:,l. Miraude f22.150; 
M. van der Spek f 20,894; C. Ilruijuzecl f 20.700; 
VV. van Leeuwen f 20,688; Vaa liutteiu en Zones 
f20,045; I'. vau LiuschUcn f19,998; De Kuos 
cn Overeiudcr f 19,870; A. Luuijmaus 110,880; 
Ipcnbiirg f19,800; Piena f 19.7 10; A. F. P.' 
Hoef fl9,5H0; D. Molenaar f 19,504; (.. C. tan 
Item f 19.518; L. de Kuijter f 19,500. Allen te 
Rotterdam. 

Schiedam. 22 Juli: het leltgen van een 
riool va . cementheton in de Dwarsstraat te 
Schiedam; iugek. 10 bilj., als: D. van Win
gerden, Rotterdam, /37S0; f. Koretaar, Har
dingsveld, ƒ:1012; A . Dubbelman, Dordrecht, 
ƒ3582; Adr. dc Hursl Czu., I'a|iendrecht, ƒ 3578; 
BI. den Hraber, Vltardisges, ''3555; Jan in 't 

Veld, Dordrecht, ƒ3490; Curuclis Smit, liulter-
dam, / 3100; Jan l'iuster, Schiedam, ƒ3015; Kdr. 
Lodder, Hoek van Holland, /2U38; Mariuus 
(ïuossen, .Maassluis, f 2840. 

'«HertugeiitioMi'h, 22 Juli: het maken 
van 10 beerputten op het terrein beneden deu 
Ilummel (herbested.); iugek. 3 bilj., als: Leon. 
J.h. Mets, Zalt-bommel, ƒ10,333 ; Ara. vau 
lleezik, Kerkdriel, / 9982; Dirk Joh. via Riems
dijk, Dordrecht, ƒ9295. 

'M-Ornvciiliatfe, 22 J u i : de uitbreiding 
der school uan de Neptunusstraat te Sehsve-
stegen; ingek. 20 bilj, als. II. 1-'. Smelling en 
L. J. M. ktiuap ƒ8785; O. Carrière / 8750; J. 
van der Wal Az. ,' 8385; W. 1'. Tecuwisse ƒ 7 7 5 0 ; 
J. A. Rietveld / 7650; A. dc llaau /728'J; 1,. 
Kijue, Vlaardingen, ƒ 7220; J. Kloet Overbecke 
ƒ 7 2 0 0 ; G. Varcukamp ƒ7050; L. van Rossen, 
Maassluis, ƒ 6950; M. Goosseu, idem, ƒ 6916; 

: Vaa Rijn eu Van Lol pea, idem, ƒ 6886; G. Hans 
/'0760; II. v. Ourtmerssen ƒ6630; SI. Donk 
ƒ0520; 1'. Roest ƒ0440; II. O. van Gijn ƒ6375; 
J. 1'h. Reeser / 6320; II. Snoeck ƒ6297; J . 

de Niet Az., Schcreningen ƒ5897. De overigen I 
te 's-Gravenhaite. 

Ililvei-Niim. 22 Juli: het bouwen vuu 2 
winkelhuizen, smederij en 2 bovenwoningen in | 
de Leeuwenstraat aldaar, voor rekening van J. 
J. de Joog, onder beheer van den bouwk W. 
Meijer G Wz.; ingek. 14 bilj., als: G. van der 
Kolk f9400, G. Scppen f9350, W. van Scliaik, 
Bussum, PJ325; G. J. Giskes f9280, C. G. Wou
ters eu Co., Hitssuiii, f9270; I. Mouissic, idem, 
1'9244G. Gijzel f'JlOO; J. van Dillewijn f8993, 
L. de Rijk f8900. R. Mouw f8863, J. N. Swaan 
Jr. f8700, J. C. 1'. Zweesaardt f87<0, W. Meijer 
f8400, P. de Nooy Jr. f8373. De overigen te 
Hilversum. Drie dairen beraad. 

Kortenl ioel ' , 22 Juli: de hei-stellingen aan 
dc Alambertskade, gelegen tusschen de Lons-
drechtsche en Kortenhoefsche plassen; iiutek. 3 
bib'., al»: w . G. Beijer f 1748; D. vaa de Velden 
ƒ 1729; K. van de Velden /TO 19. Allen tc 
Korten boef. 

Koiter i lani , 23 Juli: het onderhouden en 
herstellen van hel gebouw der rijksbelastingen 
te Hellcroetslnis tot cn met 31 Maart 1900; 
ingek. 2 bilj., als: II. van Leeuwen, Hellevoet-
sluis, / 1487; II. Kap, Nieuwcnhoorn, ƒ1447. 
KamiDg ƒ 1355. 

VliilitellMii-g;, 23 Juli, onder beheer van j 
's rijks waterstaat: lu. het verrichten van bagger-
werk op het Nederlandsen gedeelte van het 
kanaal van Neuzen en in dc buitenhaven te 
Neuzen; minste iuschr. J. de Groot. Giesendam, 
ƒ7000. Raming ƒ 8000. 

2o. het maken van twee dukdalven en een 
landliuofd ten behoeve van de drijvende aanleg
plaats met toelcidende brag voor de boitenhsven 
te Neuzen en het verrichten van bijbehooreude 1 
werkzaamheden; laagste iuschrijver A. Tlioleus, 
Neuzen, ƒ7078. Raming / 7150. 

Koermonil , 23 Juli: het houwen eeuer J 
nieuwe school met aaahuurigheden en bijlevering 
van alle daartoe beuoodigde materialen, voor 
rekenitii.' der Vereeniging tut instandhouding ' 
der scbool vuur gewoon en m. u. 1. u. ten dienste 
der Ned. Herv. gemeente te Roermond ( herhesled.); i 
ingek. 2 bilj., als: .1. Klappers f7060; L. 1'auli I 
ƒ 6840. Heiden te Roermond. 

NAGEKOMEN AANKONDIGINGEN. 
S A T E R D A G , .11 .luli. 

Zut ten. Ie 12 uren, duur provisuren van het j 
Bornaof: het bunwen eener -chuur op Noisveldc 
•e Harben. lol. II. J. Weruink te Almen. Asaw. 
27 Juli, te 2 uren. 

W O E K S D A S , 4 A U K . 
Anibl-Aliiielo. te 12 uren, door burg. eu 

weth., in het koftiiehuis der Wed. Ten liriukc : 
lo. het aanbouwen van een lokaal aau de school 
aan den Wicrdeuschen weg; 2o. het daarvoor 
beuoodigde meublement. Iul. bij den arch. H. 
Viieboxe Hz. Aanw. 4 Aug., te 11 ureu. 

D s I D E I D A G , 5 AiisnxtiiM. 
VVacoiiiiiaen, te 2 uren, dojr burg. cn 

weth.: het bouwen van het pompstation, machi-
uistwuning en hoogreservuir ten behoeve van de 
waterleiding le Wageningeu. Inl. bij den arch. 
Roelof Knipers te Amsterdam, Ceintuurbaan 181. 
Aauw. 29 Juli. te 2 ureu. 

VKIJIIAG, « .V.llB»-'tu«-
Zwolle te 11 uren, door het bestuur van het 

waterschap Mastenbroek, ten kanture 1'apestraat: 
de levering van 730 H ' . riviergrint. 

• A T B J t D A G f , 91 Augusliie. 
VVniiNcraileel, te 10! aren, door burg.eu 

weth.: het biujgeren van de oprsartea naar Ded-
gom en Longerhuuw en van de vaart van Wit-
marsum naar Bolsward., Aanw. 30 Juli, te 9 uren. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 lie Itu.> teel.»•!,•. AMNTF.KIIAVI. I'iliuaal: M Rukin. 
Hooldagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS ,* Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie BaaSnricAlingen — Privaat-Inrichtingen. -

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badiuipe; 1 Jurat Badkuipen.— 
Closets, IVaschtafols, l 'rinoirs enz. — V E R \V \ I! VI I Xti en V E X T I I. A T I E . 

^ Belust zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zcerconcuriceren.de prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.' 

Corns, GIPS Cornszooii7^dreclit. 
op strengste k e n r . 

C U K O S O T K K R E J T 
I t l ' K X F . T T H K K K J Y 
K Y A M S K K K i : \ ' 
(.!.I>6 ! l i I " C R R O S O T K E R I X G . 

„AKTI-STONE". iesto cn soeilk. Reagens tegen 
K e n l s i c i ii in Stoomketels. 

CJ»rooit' Iv<>1«»nl>«'tspni"in«>-. 

VANE & Co., Atlasworks. A nistcrdjini. 

G E B R H E S S E , Damrak 6 8 , 
A MS TER DAM. 

Leveren compleete <I.O>»i:TIMtl< HTIM.I.V. 
„ IIAIIIXIIK IITIXGEA'. 

W A S C I I B A K K E N , GASOnN AM ENTEN enz. Tegen concurreeronde prijzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Nederland. Teekeningen en prijscouranten op 

aanvrage. Wederverkoopers ontvangen het gewone rabat. 

CARBOLINEUIYI „KRIMPEN" 
Air fflaatschi;. tot bereiding van Koolteerprodocten te Krimpen a/d. UnL 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Nedar-

laad en Koloniën: 

Gŝ M. BOKS s& Co.. Amsterdam. 

P. -B. W. S I N G E N D 0 N X , 

e I 1 i * , ï « ' L E V E R T 
" soorten H E K W E R K en 

verdere fSrotdawerken, tegen conenrrrerende prjjz 

M I ; I » I : I > I : I : I . I \ < - K \ -
Haar lem. Het leggen der buislcidingcu 

voor de waterleiding te Haarlem 'de den vol-
ledigeu uitslng iu het vorig ao.) is gegund aan 
C. de Ruijter, tc Leiden, voor /'97.300. 

U T R I O C H T S C I I K 

Cement steen Tegelfabriek 
v.. A . DE M O R I E , Utrecht . 

Gementtegels, Putten, Ringen enz. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Machine-, Stoomketel-en Constructiofnbriek. Scheepshouwwerl met Dwurshelling. Iang50M 
Stoombooten-, Bagger-en Spoor wegmate ri an I. l.Izcr- en Kopcigiet erij. Zware eu Li elite S mee
werken. Ankers, IJzeren en Stnleu Kettingen met certificaat van Llovd's cn Bureau Veritas 

Maatschappij 

tegen IJl d l i l l s o h a d e 

| A . P . » C H O T K L « " . 
D O R D R K C H T . 

| Stoammarmetxagerij Steenhonwerij. 
Steen- en Harmorhanilel. 

De l l l J u l j I l L j l l i U l J i l van 1845 
' s - G R A V E N H A G E , HerKulritt, 

h o e k Printestraat — Z U T P I I E N 

A M S T E R D A M , S o p h i a p l e i n — R O T 

T E R D A M . Z u i d b l a a k 5S — B R E D A , 

P r i n s e n k a d e — A L K M A A R , L a n g e -

straat. 
I J A U E P R K I I l i Ó X . 

sTOOMTiMrvv ER-
HOUTWOL-FABRIEK 

DIJKERMAN é BDIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verplnntMbare 
H o u t e n w o o n h u i z e n , U i r e c t i c -
kee ten , 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 . 
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Maatsch^.ppü tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den 1% A u g u s t u s 

1MJH7, Hes namiddags ten ft ure (locale 
tijd),aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 730. 
H e t m a k e n v a n twee W a c h 

ter* w o n i n g e n b i j de k r u i 
s i n g v a n de T r a m w e g -
M a a t s c h a p p i j ,,de M e i j e r i j " 
bi j het s ta t ion K i n d h o v e n . 

JBegraotina f so.ut. 

De besteding geschiedt volgens § 51 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den lTden 
Juni 18ï»7 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur A . V A N LIEBERGEN te 
Venhi en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van f l .OO 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 27sten Juli 1807 ten 9 ure 
voormiddag ( West Eurojteesche tijd). 

UTRECHT , den lilden Juli 181)7. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van ALFEN maken bekend, dat 
zij op W o e n s d a g 28 . l u l t e. k. , 
des voormiddags teu half tien ure, ten 
RAADIIU1ZE in het openbaar zullen 
A a n b e s t e d e n : 

het gedee l te l i jk a f b r e k e n , 
v e r n i e u w e n en hers t e l 
len v a n den O X I i K R -
ItO I W der i n den r i j k s 
s t raa tweg l iggende stee
n e n „ H o f brug", benevens 
het m a k e n en s t e l l e n 
v a n eene III l . l ' l t I J l <. , 
S t i l l T T I . M i S r V K i t 
K I•', X ens . 

De aan wij z i n g zal plaatshebben 
op Maandag 2(i Juli tevoren, des 
voeriiiiddags ten hulftwaalf ure. 

Bes tek en t e e k e n i n g zijn tegen 
betaling van f 1.50 per stel te ver
krijgen bij den Gemeente-architect, den 
Meer J . H E N G E V E L D Sr., bij wien 
tevens nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

A L I E N , 1G Juli 1897. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

P . V A N OUTEREN. 
De Secretaris, 

V A N DIJK. 

Openbare 

AAHBESTEDIHG 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van ROTTERl)AM-/.iy\ voorne
mens op V r i j d a g den O A u g u s t u s 
18117, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadbuize aldaar nnn te bes teden: 

H e t 11 V l i t . \ v a n v e r s c h i l 
lende gebouwen ten be
hoeve v a n de u i t b r e i d i n g 
«ler « h i u s t i t b r i e k op den 
I . i n k e r M a a s o e v e r . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen 
liggen op de gewone dagen en uren, 

| ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en in liet Stads-Timmerhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor f l , 5 0 
verkrijgbaar bij Wed. P. V A N WAES-
BERGE cc ZOON, Boekdrukkers, Hout
tuin No. 73. 

Nadere inlichtingen zijn-te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loco zul plaats hebben op Vrijdag 
den 30 Juli 18117, op hel terrein der 
Gasfabriek te 1'eijei.oord, des voor-
middags ten 11 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags éen uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene Zaken. 

AAHBESTEDIHG. 
BURGEMEESTER EN W E T H O U 

DERS van Vlaar dingen zijn voornemens 
op Zaterdag 31 Juli t8B7, des 
namiddags ten 1 ure, ten li•tadhui/.e. 
in het openbaar 

anti te besteden". 
Heateh IXa. 4 der l i V i o r c 

Havenwerken. 

H e t a f b r e k e n en wederop-
bonwen v a n '.V.\ Meter be
schoe i ing , het a a n b r e n 
gen v a n 354 s tnks k e t t i n g -
a n k e r s , het a a n v u l l e n 
der o n t g r a v i n g a c h t e r de 
beschoe i ing , a l les a a n de 
Z u i d z i j d e en het met C u r -
bit l ineuin b e s t r i j k e n v a n 
de beschoe i ing langs bei
de z i jden der M U I W K 
IIA V K X te Vlaa i -d ingen . 

Aanwijzing in loco zal geschieden op 
Donderdag den 29n Juli 1897, des 
voormiddags ten 11 ure. 

Bestekken zijn van af 'li Juli tegen 
betaling van f 0.5O per exemplaar 
op franco aanvraag verkrijgbaar ter 
Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen te verkr gen bij den 
Ingenieur N . BIEZEVELD H K Z , Ka
naal 9 te 's-Gravenhage. 

De beste, goedkoopste en soliedste JALOUZIËN 
en ROLLUIKEN worden geleverd door 

WILLEN REMMERS 1 C°.. 
Keizersgracht 409. AMSTERDAM. 

BECKER 1 B S 3 0 I M 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O E K M E E T . 
KN ANDEIIK 

I X S T R 1 3 I K X T K S . 

v o o r INGENIEURS, A R C E J T E C T E H , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

G e ë m a i l l e e r d e 

PeilscliHlen. 
WEEGWERKTUIGEN 

W A. V A N LOON & Co. 
EERSTE NEDERLANDSCIIE STOOMFABRIEK voor II O l T I ! X 

S C H O O R S T E E N M A N T E L S , D R A A I - en BEELDHOUW
W E R K volgens nienwste construct ie . 

Vraag TEEKESIXG en PRIJSCOURANT. 

Kantoir: RUSTENBUKGERSTRAAT 120, A m s t e r d a m . 

Ter drukkerij dor Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32»*e J A A R G A N G N° . 31. Z A T E R D A G , 31 Juli 1S97. 

REDACT i1 •;: V. W. V A X GKXDT }V,i. Adres voor Redactie en Adminii 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f5—, waarover 

•op 1 April en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, :.ij vooruitbetaling /0.50 en voor de overige landen der Post
ume, me: inbegrip van Xedcrlandsch-Indie cn Transvaal, bij vooruit
betaling /-7.50. 

R EIS H E R I N N E R I N G E N . 
DOOR 

A . W . WEISSMAN. 
IV. 

Lugano. 
De rontlreisbiljetten laten den gebruiker de vrij

heid, het traject I.ucern—Fluelen naar verkiezing 
per spoor of per boot af te leggen. Maakt hij van 
het laatste vervoermiddel gebruik, dan is het hem 
zelfs toegestaan, de reis op een der tusschenstations 
af te breken cn die later weer te vervolgen. 

Ik besloot dan ook, daar het weder zeer schoon 
was, de gereed liggende stoomboot Pilatm als ver
voermiddel te bezigen, en mij een dag te Brunnen, 
dat als het schoonste punt aan het Vierwaldstatter-
meer gekit, op te houden. 

Met was Zaterdag vóór Paschen, doch het scheen 
dat de feestdagen slechts weinig invloed op het ver
keer zouden hebben, want het aantal passagiers was 
niet groot. Het „seizoen" was nu eenmaal nog niet 
aangebroken, en hoe heerlijk het weder mocht zijn, 
de toeristen waren niet verschenen. 

Ik moet erkennen , dat ik volstrekt geen spijt haer 
van hun afwezigheid. De schoonheid van het meer 
te schilderen, daartoe voel ik mij niet geroepen. Ook 
nu schoen die schoonheid mij meer door lijn dan 
door kleur veroorzaakt. De harde tinten van het 
landschap doen hem, die aan de fijne kleuren der 
lage landen aan zee gewend is, niet aangenaam aan. 
Ik kan mij zeer goed begrijpen, dat Xederlandsche 
schilders hier niets van hun gading vinden. 

De natuur wordt, en blijkbaar met succes, dooi
de landzaten geëxploi teerd. Overal waar een schoon 
punt .-ich vertoont, zijn de onvermijdelijke „pensions" 
te vinden , die met hunne reusachtige reclame-opschrif-

tratie: Bureau van Dc Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 's-Grmenkagt. 
Advcrtcntieii van I tot 6 regels f \.00, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat /"0.25, zonder plaat /'0.15. 

ten nu juist geen sieraad van het landschap mogen 
heeten en die, ook al waren die letters niet aan
wezig, toch door hun banale architectuur uit den 
toon van het geheel zouden vallen. 

Yitznau vooral telt talrijke etablissementen van dien 
aard. Hier begint de Rigi-spoorweg, die in het „sei
zoen" zeer goede zaken maakt, doch die nu nog 
weinig passagiers te vervoeren heeft, daar de top van 
den berg nog geheel met sneeuw bedekt is. 

Beggenried en Gersau zijn aanlig gelegen dorpen, 
wier kerkjes tot den Barokstijl behooren. De torens 
zijn van de peervormige daken voorzien, die ook in 
Beieren zoo dikwijls worden aangetroffen. Van Gersau 
vaart de boot naar Trcib, waar een zeer oud houten 
huis in den bekenden Zwitserschen stiji de aandacht 
trekt. Hier stappen de passagiers uit, die het hoog 
gelegen dorp Seelisberg en den Rütli willen bezoeken. 

Aan de oostzijde wordt nu een indrukwekkend 
Alpenlandschap zichtbaar. Op den achtergrond ver
heffen zich de steile bergen , die de Mythen genoemd 
worden. I Iet stadje Schwyz ligt aan hun voet; aan 
het meer vertoont zich Brunnen, niet den Frohnalp 
daarachter. 

Brunnen biedt den architect niet veel merkwaar
digs. Noch de R . - K . kapel, een werk uit de 16e 
eeuw in Renaissance-stijl met echt-Italiaansche loggia 
daarvoor, noch de moderne Protestantsche kerk zullen 
zijn aandacht lang kunnen boeien. Maar wie van 
Wandelen houdt cn tegen wat klimmen niet opziet, 
kan hier genieten. 

Na mij in het Rössli, een zeer typisch oud-Zwitsersch 
logement, wat verfrischt te hebben, ging ik dan ook 
op weg, dc Azenstrassc langs, van waar een prachtig 
gezicht op het Lrner-meer, Seelisberg, den R ü t l i , 
en den L'ri-Rothstock met zijn gletscher te genieten 
viel. Langs slingerende paden, tusschen het pas-ont-



loken groen kwam ik hooger en hooger. De plechtige 
stilte werd slechts afgebroken door het gezang der 
vogels. Geen toerist, ja zelfs geen bergbewoner ver
stoorde de stemming. Steeds stijgende bereikte ik het 
dorpje Morschach, dat in een dal gelegen is. Sappige 
groene weiden waren hier bevolkt met de fijngebouwde 
Zwitsersche koeien, die hare bellen bij iedere bewe
ging deden klinken. Eigenaardig scheen het mij, dat 
deze weiden niet als de onze, vlak waren, doch tamelijk 
steile hellingen vertoonden, zoodat het vee zich in 
het klimmen kon oefenen. 

Wat hooger dan het dorp is een prachtig uitzicht 
Natuurlijk is daar een pension gebouwd, Axenstein. 
Het was echter nog niet geopend, en zoo kon ik 
mij, zonder gestoord te worden, aan het genot van 
het panorama overgeven. De rotsen gaan hier lood
recht in het meer naar beneden. Links is de L'rnersee, 
rechts ligt Bitumen cn strekt zich het middengedeelte 
van het Vierwaldstatter-meer uit. De Alpen met hun 
witte kruinen sluiten aan de zuidzijde den horizont al. 

Ik houd mij echter hier niet lang op, want het is 
mijn voornemen, den Frohn-alp, die achter Morschach 
ligt, te beklimmen. Na dus in dat dorpje wat gerust 
te hebben, ga ik weder verder door beuken- en 
dennenbosschen. Beneden liggen de dorpen Ingenbohl 
en Ibach in het dal , waardoor de Muota zich kron
kelt. Steeds stijgende kom ik aan Stoos, een „Kurort" 
tusschen prachtige Alpenweiden gelegen. Ook hier is 
alles nog gesloten. 

Nu begint het eigenlijke bergbeklimmen. Ken smal 
pad, door wegwijzers zeer doelmatig overal aange
geven, leidt naar boven. De bloemen der Alpen zijn 
hier allen te vinden, ln het bijzonder sleutelbloemen 
en de donkerblauwe kelken van de gentiaan groeien 
hier talrijk. Het uitzicht, dat men van den Frohn-alp 
heeft, wordt door velen boven dat van den Rigi 
verkozen. Mij scheen de lange witte lijn aan den 
horizont niet zeer belangrijk toe, en ik vond dat zij 
geen voldoende belooning was voor de moeite van 
het klimmen. Op den terugtocht nam ik mij voor 
in het vervolg geen bergen meer op te gaan, althans 
niet, wanneer hun top 2OO0 M. boven de zee ligt 
en de sneeuw nog niet geheel cn al verdwenen is, 
zoodat er kans bestaat, een paar natte voeten te 
krijgen. .. ,. . 

De 1'aaschklokken wekten mij reeds vroegtijdig den 
volgenden dag. Toen ik mij weder op den Pilatus 
naar Fluelen inscheepte, was de hemel bedekt. Wan
neer echter in Zwitserland dezelfde meteorologische 
wetten mochten gelden, als in Nederland, dan ver
wachtte ik een fraaien dag. Maar het scheepsvolk ver
klaarde eenstemmig, dat het zou gaan regenen, een 
voorspelling die ook reeds door den voerman van den 
postwagen op Schwyz gedaan was. 

Doch het regende toch niet. Toen ik te Fluelen 
aankwam, na een zeer aangename vaart ophetUrner 
meer, begon de lucht op te helderen, en spoedig 
scheen de zon. Fluelen zelf levert geen bezienswaar
digheden op. Daarom richtte ik mijn schreden naar 
de Axenstrasse, die Brunnen met Fluelen verbindt, 
en die, daar de bergen aan deze zijde van het meer 
steil uit het water rijzen, geheel in de rotsen moest 
worden uitgehakt De weg, die tamelijk hoog ligt. 
gaat zelfs ten deele door een tunnel, die tusschen het 
Grünthal en de Tells-kapel in den Axenberg is ge
boord. Daar de rotswand hier aan de waterzijde niet 
zeer dik is, zoo kon daarvan gebruik gemaakt wor
den , om door openingen den tunnel licht te verschaften. 
Deze geheele weg is een meesterstuk van ingenieurs
kunst. 

De kapel, die de plaats aangeeft waar Willem Teil 
uit Gessler's bootje sprong, is aan het meer gelegen. 
Van den weg bereikt men haar langs een zigzags-
gewijze omlaaggaand voetpad. Als bouwwerk heeft 
zij weinig te beteekenen. De vier fresco's, die in de 
kapel zijn aangebracht, hebben, althans naar mijn 
oordeel, slechts geringe kunstwaarde. Ik had mij alles 
geheel anders voorgesteld, en ik moet erkennen, dat 
dit Zwitsersch gedenkteeken mij erg tegenviel. De 
schoone wandeling naar Fluelen terug, maakte alles 
weer goed. 

En zoo nam ik om twaalf uur plaats in den trein, 
die mij door de Alpen naar l.ugano zou brengen. Ik 
kreeg reeds een voorsmaak van Italië door de op
schriften der wagens, als: Basika-Milano en <' vielato 
fumare, hetwelk Bazel-Milaan en verboden te rooken 
beduidde. 

F"erst kwamen wij aan Altdorf, waar Gessier re
geerde, waar Teil zijn schutterskunst toonde. Doch 
de trein staat daar niet lang stil, en daar het station 
vrij ver van de plaats verwijderd is, zoo moet men 
zich met het gezicht uit de verte tevreden stellen. 

De Alpen beginnen zich nu in al hun pracht te 
vertoonen. Aan het station Erstfeld komt de zware 
berg-locomotief voor den trein. De weg stijgt nu 
steeds, en men heeft een prachtig uitzicht op den 
Bristenstock. Zoo wordt Amsteg bereikt, waar het 
belangwekkendste gedeelte van den Gotthards-spoor-
weg een aanvang neemt. Kerst gaat de trein op een 
bijzonder hoog gelegen brug het Kcrstelenthal over, 
waarin men een beek ziet schuimen, dan wordt een 
reeks van tunnels gepasseerd, waartusschen telkens 
prachtige berggezichten het oog van den reiziger 
boeien. Vooral het Maderanerthal met de Grosse 
Windgalle in het verschiet, is fraai. Doch ook het 
dal van de Reuss, dat deels gevolgd, deels op een 
viaduct gepasseerd wordt, is uiterst pittoresk. 

Zoo wordt Gurtnellen bereikt. waar de zooge
noemde keertunnels beginnen. Deze tunnels zijn schroef
vormig en zij dienen om steile hellingen , die anders 
niet door een gewonen trein bereden zouden kunnen 
worden, in vlakke te veranderen, liet is een vreemd 
gezicht als men telkens hetzelfde landschap ziet, maar 
steeds van een hooger punt. Vooral bij het dorp 
Wassen, waar de weg tot tweemaal toe over de 
Reuss gaat, schijnt het alsof de trein niet vordert. 
Steeds blijft het witte kerkje in het gezicht, maar 
het doet zich kleiner voor, naarmate dc weg stijgt. 

Het landschap wordt al woester en woester; schui
mende beekjes, kale rotsen, witbesneeuwde toppen 
wisselen elkander af, totdat Göschenen , waar de groote 
tunnel begint, in het gezicht komt. Aan dit station 
stijgt het geheele reisgezelschap uit, om zich tegoed 
te doen aan den gereedstaanden maaltijd, die precies 
in vijf-en-twintig minuten „heruntet gegesscn" wordt. 
Dan zoekt elk zijn compartiment op, natuurlijk niet 
alvorens de oberkellner hem van drie en een halve liane, 
den prijs van het maal, ontlast heeft. 

Nu gaat het den grooten tunnel in, en blijft men 
bijna een half uur in donker. Van den sterken lucht
stroom , die volgens Baedeker in den tunnel merk
baar zou zijn, viel niets te bespeuren. Een vunzige 
kelderlucht, nu cn dan vermengd met stecnkolenrook, 
was alles, wat ik kon waarnemen. 

Eindelijk kwamen wij weer aan het daglicht en 
hield de trein te Airoio stil. Zooals de naam reeds 
aanduidt, is dit een Italiaansch dorp, ofschoon het 
reeds sedert de 16e eeuw tot Zwitserland behoort. 
Men ziet hier dan ook echt-Italiaanschc typen, en 
de architectuur der witte huizen heeft een bepaald 

zuidelijk karakter. Slechts wie zich verbeelden mocht 
dat nu hier reeds tin sanfter Wind'vont Manen I limine! 
wekt, komt teleurgesteld uit, want men is hier nog 
in het hooge gebergte en de jassen zijn nog niet 
overbodig. Rechts verheft zich de Pizzo Rotondo, 
een prachtige berg, die bijna 3 2 0 0 M . hoog is. 

De trein gaat nu weder verder, den schuimenden 
Ticino over, door het nauwe Stalvedro-dal; twee 
keertunnels, bij Dazio Grande en Giornico brengen 
hem langzamerhand naar beneden. Verscheidene andere 
tunnels volgen, en eindelijk komt I-'aido in het ge
zicht, met de prachtige waterval van I'iumogna. 

Nu wordt het warm. De jassen gaan uit, de raampjes 
open, en de reizigers ademen met behagen de Itali
aansche lucht in. Notenboomen, kastanjeboomen ver
vangen het naaldhout der Alpen, doch de watervallen 
ziet men nog van de bergen komen. Overal trekken 
oude Romaansche kerkjes, schilderachtig tegen de 
bergen aangebouwd, de aandacht. Men begrijpt nu, 
dat die stijl ook de Lombardische genoemd wordt, 
'le Giornico ziet men er twee, beiden met de vier
kante , eenvoudige torens, die al van oudsher in Italië 
gebruikelijk zijn. 

Vijgenboomen, wijngaarden beginnen zich nu te 
vertoonen, en ook enkele amandelboomen, kenbaar 
aan hun roode bloesems, worden zichtbaar. Zoo volgt 
de trein het prachtige dal van den Ticino en houdt 
te Bellinzona gcruimen tijd stil, zoodat de passagiers 
zich wat kunnen vertreden. Drie oude kasteelen ver
heffen dreigend hun tinnen boven de stad. Daar woon
den vroeger de landvoogden van L'ri, Schweiz en 
Unterwalden. Ook een kapel, Santa Maria delta Salute, 
trekt door haar hooge ligging de aandacht. 

Verder gaat de reis, tot Giubiasco, waar de baan 
zich in twee takken verdeelt, één naar I .ocarno en 
een naar l.ugano. Ik ga naar de laatstgenoemde plaats 
en zoo begint mijn trein den Monte Cenere op te 
gaan. liet Lago Maggiore wordt zichtbaar en Locarno 
is duidelijk te onderscheiden. Nog eenige tunnels 
worden gepasseerd, en als wij den laatsten zijn door
gesneld , vertoont zich plotseling l.ugano aan den be-
wonderenden blik. 

Maar na een kort oogenblik is het station bereikt 
en word ik begroet door haar, wie mijn reis geldt, 
en die, dit zie ik aanstonds, door het verblijf in het 
zuiden , weder geheel en al opgesterkt is. Nu is er 
veel te vertellen en de avond wordt onder gezel! igen 
kout doorgebracht op de hooggelegen villa, waar men 
ons gastvrijheid heeft verleend. 

(Wordt venolgd.) 

M O D E L - S T A L O P D E A R N H E M S C H E 
T E N T O O N S T E L L I N G . 

Van Mei tot ultimo September is op initiatief van 
de Arnhemsche I landelsvereeniging eene tentoonstelling 
georganiseerd van Geldcrsche nijverheid en handel, 
op het om zijn natuurschoon overbekende landgoed 
Sonsbeek. 

Wij komen op de tentoonstelling in een volgend 
nummer terug, doch wenschen de aandacht van vak
mannen te vestigen op een modelstal, die op de 
tentoonstelling te zien en zeer zeker een bezoek over
waard is. 

Door de heeren J . Kok & Z n . , handelaars in luxe
paarden, Louis Nagel & C o . , vertegenwoordigers van 
de firma Heydweiller & C o . , bekend om hare Engelsche 
stal-inrichtingcn, en B. Veth, rijtuigfabrikant, allen 
te Arnhem, werd op voorstel van eerstgenoemden en 
in navolging van den Muster-stall op de Gewerbe-

ausstellung te Berlijn, het plan gevormd een derge-
lijken stal op het terrein der tentoonstelling te bouwen. 

Bovenstaande schets geeft een plattegrond met op
stand, welke laatste een ondergeschikt belang heeft, 
daar het meer om de inrichting te doen is. In afwijking 
van het meerendeel der stallen, waar de remise direct 
in verbinding staat met den paardenstal, komt men hier 
eerst in eene ruime vestibule, die gelegenheid geeft 
tot inspannen. 1 lierdoor voorkomt men de hinderlijke 
stallucht, die de rijtuigen bezwangert en tevens den 
slechten invloed van de staldampen op het rijtuiglak. 
Links is een stal met vier standen en twee boxen, 
waarin door de firma J. Kok & Zn. schoone luxe
paarden zijn tentoongesteld. 

De inrichting van dezen stal en die der stand
plaatsen is ruim en flink; elke standplaats is 1.90 M . 
breed en 3 .50 M . diep, en daarachter is eene vrije 
ruimte van 3 .50 M . I'alen en schotten zijn degelijk 
en daarbij sierlijk; de ventilatie van den stal, de 
afvoer van urine en de constructie van voeder- en 
drinkbakken zijn doeltreffend. Het licht in den stal 
is zeer getemperd, wat voor de paarden wenschelijk is. 

Achter de vestibule is eene ruime remise van 7.75 • 
10 M . , waarin thans eene zeer fraaie collectie luxe
rijtuigen is geëxposeerd uit de fabriek van den heer 
B. Veth, en keurig uitgevoerde teekeningen van B. 
Veth Jr. 

Dc rechtervleugel van het gebouw bevat tuig- en 
zadelkamer, garderobe, zit- of rookkamer en toilet-
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kamer met sanitary-closet, bad-inrichting en wasch-
tafel, alles met waterleiding, een en ander geheel 
gemeubeld en voor het gebruik ingericht. 

De heer Dammerman, bouwkundige, vervaardigde-
voor de bovengenoemde heeren het plan voor het 
gebouw en had het toezicht op de uitvoering. 

1 Iet geheel is eenvoudig, doch flink, en geconstrueerd 
van vakwerk met zwemsteen, voor het tijdelijke doel 
zeer geschikt. De bekapping is gedekt met roode 
pannen, waardoor het gebouw onder de heerlijke hooge 
boomen een luchtig karakter heeft en zeer goed voldoet. 

K U R K S T K K N . 

(Ingezonden^ 

Sinds lang heeft men in de bouwtechniek gezocht 
naar een aan alle eischen voldoend materiaal voor 
isoleering van de warmte en het geluid. 

De meest verschillende stollen worden voor dit doel 
gebruikt; er zijn isolecringen van leem en stroo, gips-
planken, cementplaten, tufsteen, riet en dergelijke. 
De meeste echter hebben een of ander gebrek; som
migen zijn te zwaar en isoleeren te weinig, anderen 
bieden geen weerstand aan het vocht, eenigen werken 
het brandgevaar in de hand en enkelen bezitten meer
dere dezer gebreken. 

Ken materiaal nu , dat vele goede eigenschappen in 
zich vereenigt, zooals eene buitengewone lichtheid, 
een groot isoleervermogen, en tegen water en vuur 
bestand is, is de kurksteen. 

Deze stof, in den machinebouw reeds lang bekend , 
wordt met uitstekend gevolg gebruikt voor isoleering 
van stoomketels, warmte- en koude-apparaten, warm
en koudwaterbuizen, enz. 

Met is tengevolge der in dit opzicht opgedane on
dervinding, dat men op het denkbeeld gekomen is 
de stof ook in de bouwtechniek te gebruiken; men 
heeft daarbij zeer verrassende resultaten bereikt, zoo
dat het materiaal in Duitschland meer en meer wordt 
gebruikt. 

In hoofdzaak bestaat de kurksteen uit afval van 
kurk. die in stukjes ter grootte van een erwt ge
malen of gesneden en met mineralen en bjtumineuse 
stoffen vermengd worden; vervolgens wordt dit mengsel 
in vormen geperst en gedroogd. 

Het materiaal, dat een vaste en toch poreuze en 
lichte massa vormt (specifiek gewicht o o a 0.4) wordt 
in den vorm van gewone baksteen en platen omgezet. 

De kurksteenen hebben hetzelfde formaat als de 
gewone Duitsche baksteenen , nl. 250 X 120 X 65 
1 1 1 M . . maar zij zijn vrijwat lichter; terwijl toch een 
baksteen 3 a 3 V, kG. weegt, is het gewicht van een 
kurksteen niet meer dan 600 gram. 

De platen hebben een oppervlakte van 250 X 900 
en 600 x 300 m M , en worden geleverd ter dikte van 
30, 40, 50 en 60 m M. Op verlangen kunnen echter 
ook platen in andere zwaarten geleverd worden. 

Evenals de kurksteenen zijn ook de kurksteenplaten 
zeer licht; zoo weegt b v. een M - . kurksteenplaat van 
30 mM. dikte slechts ongeveer 8 K G . ; elke 10 mM. 
meer verhoogt de dikte ongeveer 3 K(i . 

Behalve door groote lichtheid , munten de kurksteen 
en kurksteenplaten ook uit door hunne verrassend 
isoleerende werking, zoowel tegen warmte en koude 
als tegen het geluid; een 30 a 40 mM dikke kurk-
steenwand isoleert evenveel als een tweesteens-muur. 

Voorts heeft de kurksteen de eigenschappen, dat 
zij betrekkelijk onbrandbaar en tegen het water be
stand is; men kan het materiaal zagen, snijden en 

spijkeren, terwijl het, evenals baksteen, met eiken 
mortel als een muur kan opgemetseld worden. 

In verhouding tot dc waarde, komt ons de prijs, 
der kurksteen billijk voor; de stof kan in elk jaar
getijde verwerkt woifclen; hygiënisch bezit "ij vele 
voordeden, terwijl splijtzwammen en ongedierte er 
niet in telen kunnen. 

De nijverheid heeft in de kurksteen een materiaal 
gevonden, dat tot verschillende doeleinden kan worden 
aangewend; in 't bijzonder schijnt het geschikt voor 
dak-isoleeringen bij sheds en fabrieken, voor dak
kamers , plafonds, voor de isoleering van droog-
kamers, ketellokalen en woonkamers. Voorts leent 
het zich voor de isoleering van houtccmentdaken en 
voor het metselen van lichte, niet ondersteunde tus-
schenmuren, voor de isoleering van ijsbewaarplaatsen, 
koelkamers cn bierkelders onder houten vloeren, tot 
bekleeding van koude en vochtige buitenmuren. Met 
goed gevolg wordt het toegepast in badkamers en 
bassins, voor de bekleeding van ijzeren zuilen en 
liggers (tegen vuur), bij spoorwachtershuisjes, in zie
kenhuizen , hotels, scholen enz. 

Het aanbrengen der kurksteenplaten wordt op de 
figuren aanschouwelijk voorgesteld. 

Figuur a geeft een denkbeeld van dak-isoleering in 
fabrieken en sheds, dakkamers en dergelijken. 

Fig. 11. 

Het is van algemeene bekendheid dat daken, die 
onmiddellijk over fabrieks- en arbeidslokalen liggen 
(als shed- en gegolfd-ijzeren daken) en niet voldoende 
geïsoleerd zijn, veel van de temperatuurswisselingen 
te lijden hebben. In den zomer worden dergelijke 
daken over dag door de zon verhit en des nachts 
sterk afgekoeld; daardoor vormt zich aan de binnen
zijde een vochtige neerslag, die niet alleen voor het 
dak zelf, maar ook voor de in het lokaal aanwezige 
goederen en werktuigen nadeelig is. 

In den winter is deze vochtige neerslag voortdu
rend aanwezig, omdat de warme lucht in de lokalen 
steeds aan de koude dakoppervlakte afkoelt en de 
door haar geabsorbeerde vochtigheid daaraan afzet. 
Kucht van 25" C. bevat bijv. 0.022 K G . water; tot 
15" afgekoeld, kan zij 0.0124 K G . , bij 10" 0.009 
K G . en bij o" C. slechts 0.0047 K G . water dragen; 
het meerdere vocht condenseert zich aan de koudere 
voorwerpen, waarmede de lucht in aanraking komt, 
en van daar het zoogenaamde „zweeten" dezer voor
werpen. 

Bij zulke niet of ongenoegzaam geïsoleerde daken 
is het, vooral in spinnerijen en weverijen, zeer nadee
lig , dat het watergehalte der lucht — voor deze 
fabrieken een belangrijke factor — steeds afwisselt. 
Ken gevolg daarvan is, dat de draadvezels bij de 
fabrikage uitzetten en krimpen, wat een ongelijkmatig 
product geeft. 

Ken groot euvel is voorts, dat de in dergelijke 
lokalen aanwezige arbeiders in den zomer van de door 
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de dakbedekking dringende hitte en in den winter 
van de koude veel te lijden hebben. Om in deze 
zalen een gelijkmatige temperatuur te houden en de 
warmte-uitstraling der bedekking zooveel mogelijk te-
beletten , is een goede isoleering der daken een eerste 
eisch. De materialen, waarmede men tot heden deze 
isoleering ten uitvoer bracht, hebben echter niet aan 
de verwachtingen voldaan. 

De in Nederland bijv. gebruikelijke wijze van 
isoleering door middel van dikke lagen leem en stroo 
heeft het nadeel, dat het effect zeer gering is en dat 
de zwaarte der leem een sterke dakconstructie noodig 
maakt. 

De isoleering door middel van gipsplanken heeft 
nagenoeg hetzelfde gebrek, waarbij nog komt, dat 
zoodra dit materiaal aan vocht is blootgesteld, het 
spoedig week wordt en scheurt, waardoor het afvalt. 

De isoleering door middel van houten beschieting, 
turf, enz. werkt het brandgevaar in de hand en heeft 
voorts het nadeel dat de houten strooken bij aan
houdende warmte trekken en scheuren en bij voch
tigheid uitzetten en rotten. 

De kurksteen schijnt ons voor dit doel een meer 
geschikt materiaal. Het buitengewoon groote isoleer
vermogen der kurksteenplaten beperkt de warmte-
opneming ;'it het dak tot een minimum ; het geringe 
gewicht der stol laat een lichte dakconstructie toe, 
terwijl het weerstandsvermogen tegen water en vuur 
voordeden zijn, die niet gering geteld mogen worden 

Zooals we uit figuur a zien, dat, gelijk reeds boven 
vermeld is, dak-isoleeringen van kurksteenplaten voor
stelt , worden deze tusschen de sparren geschoven, 
met draden voorzien (deze draden kunnen bij mindere 
spanning ook wegblijven) en bepleisterd. De platen 
kunnen echter ook tegen de daksparren gespijkerd 
worden. 

Fig. I> toont ons het plaatsen der kurksteenplaten 
als isoleering tusschen I-liggers onder betonvloeren, 
zooals zij in den regel bij ijs-en koelkamers, kelders, 
fabrieklokalen , restauratie-zalen en dergelijke gebouwen 
uitgevoerd worden. 

b. 

Knrksti •etiplaten. 

Fig. 

Kurksteenplaten. 

Fig. c geeft eene voorstelling van de isoleering van 
koude of vochtige vloeren door middel van kurk
steenplaten. 

Fi:<. il. 

lie. e. 

-h 
Kurk ili 1 uplali 11. 

Fig. ii isoleert een plafond. De kurksteenplaten 
kunnen natuurlijk ook onder tegen de binten gespijkerd 
worden. 

F*ig. c stelt een uit kurksteenplaten gemetselden 
lichten binnenmuur voor. Deze kurksteenwanden kunnen 
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tengevolge van hun uiterst gering gewicht dadelijk 
op den vloer geplaatst worden, zonder dat eene ver
sterking van den vloer noodig is. Een dikte van 50 
a 60 mM. is voldoende, terwijl zij aan beide zijden 
bepleisterd worden. Spijkers houden er zeer goed in, 
zoodat men er schilderijen enz. aan ophangen kan. 
Ken groot voordeel dezer uit kurksteenplaten samen
gestelde wanden is, dat zij geluidwerend werken. 

Fig. f. 
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Fig. / stelt de isoleering van dunne, koude en 
vochtige muren met kurksteenplaten aanschouwelijk 
voor. 

Dunne binnenmuren van villa's of andere alleen
staande gebouwen, die aan weer en wind zijn bloot
gesteld , zijn oorzaak dat de temperatuur der kamers 
steeds in meer of mindere mate van de weersgesteld
heid afhangt. 

In zulke kamers wordt het des zomers al gauw te 
warm en des winters spoedig koud ; daarbij komt dat 
des winters de warme kamerlucht aan de oppervlakte 
der dunne koude muren condenseert, waardoor deze 
steeds beslagen zijn en deze vochtigheid gedurende 
den ganschen winter behouden, hetgeen ongetwijfeld 
zeer schadelijk voor de gezondheid is. Om dit euvel 
te verhelpen, is het voldoende de dunne muren met 
kurksteenplaten te bekleeden , zooals figuur /aantoont. 
De kurksteenplaten worden voor dit doel met gips-
of kalkmortel, of slappe cementmortel tegen den muur 
geplaatst en bepleisterd. 

Uit de hierboven beschreven gebruiksaanwijzingen 
kan men gemakkelijk afleiden, welk een veelvuldige 



toepassing de kurksteen en kurksteenplaten in het 
bouwwezen vinden kunnen. 

Een bewijs van zijn weerstandsvermogen tegen 
weersinvloeden leverde het materiaal op de het vorige 
jaar gehouden Duitsche Koloniale Tentoonstelling te 
Herlijn. Hier had de fabrikant, cle firma 1 laackc cl: 
Co. te Celle, cen huisje, bestemd voor de tropen, 
geheel van kurksteen en kurksteenplaten gemaakt, 
waarvan wij hierbij een afbeelding geven. 

Dit huis was van binnen met gïpsmortel bepleisterd, 
terwijl aan de buitenzijde geenerlei bepleistering aan
gebracht was. 

Ofschoon nu het gebouwtje gedurende vijf maanden 
voortdurend aan den invloed van het weder was bloot
gesteld — de zomer van 1896 was, zooals men weet, 
buitengewoon regen- en stormachtig - - cn ofschoon, 
zooals gezegd is, de kurksteenen en platen van bui
ten onbepleisterd gelaten waren, was toch, toen na 
de sluiting der tentoonstelling het gebouwtje afge
broken werd, het materiaal in- en uitwendig nog in 
goeden staat. 

Xaar wij vernemen z. illcn de nieuwe koelkelders 
van de groote cacaofabriek der firma Van Houten 
& Zoon te Weesp, ter oppervlakte van 1000 M*. 
met kurksteenplaten geïsoleerd worden; voorts laat 
de stoomweverij „Nijverheid" te Enschedé ongeveer 
1000 M - . shed-dak in hare ververij, weverij en droog-
kamers met kurksteenplaten bezetten; tot eenzelfde 
doel wordt het materiaal thans in eene nieuwe was-
scherij te Apeldoorn aangebracht. 

De groote weverij der firma M . van Delden en Co. 
te Gronau heeft het isoleering-materieel van 5000 M - . 
dakoppervlak korten tijd geleden door kurksteen
platen doen vervangen; vooral in Duitschland wordt 
liet materiaal veel gebruikt. 

Wij vertrouwen, dat door het bovenstaande de vele 
goede eigenschappen der kurksteen voldoende uitkomt. 
Voor het overige verwijzen wij naar de brochures en 
circulaires van de firma A . Haacke en Co. te Celle, 
prov. Hannover, die, evenals haar vertegenwoordiger, 
de heer Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem, bereid 
is deze op aanvrage toe te zenden. 

Wij bevelen het gebruik van het fabrikaat dezer 
firma bij voorkomende gelegenheid aan en sluiten met 
den wensch dat dit bouwartikel meer en meer gebruikt 
moge worden. 

1*. 

Mochten er onder onze lezers zijn, die omtrent dit 
materieel reeds eenige ondervinding hebben opgedaan , 
dan houden wij ons gaarne voor mededeeling daarvan 
aanbevolen. 

Red. 

I N G E Z O N D E X . 

CHEXBRES, 22 Juli 1897. 
Aan den heer Redacteur van de „Opmerker"', 

Bouwkundig 11 'eekblad, 's- (Iravenhage. 
M i j n h e e r de R e d a c t e u r , 

Uw onderschrift onder mijn schrijven, opgenomen 
in uw blad van 17 dezer, noopt mij tot een woord 
van protest. In stede van ruiterlijk óf de gronden aan 
te voeren waarop uwe ernstige beschuldigingen rustten 
óf, zoo gij moest erkennen zonder grond beschuldigd 
te hebben, uwe beschuldigingen terug te nemen, poogt 
gij u aan de verantwoordelijkheid voor den inhoud 
van uw blad te onttrekken door alles op den heer 
Kuipers te schuiven. Gij zoudt hiertoe recht hebben, 
wanneer gij u hadt bepaald dat eene bloot objectieve 
mededeeling van de woorden van dien heer; maar 
nu gij daaraan toevoegdet dat door hem met volle 
recht werd beweerd: I u . dat door mij de betrekking 
van inspecteur van het bouwtoezicht te Amsterdam 
ten behoeve van een bepaald persoon gecreëerd werd 
en 2". dat sedert die creatie willekeur heerscht bij de 
toepassing der Amsterdamsche bouwverordening, — 
nu hebt gij, en gij alleen, geheel afgezien van het
geen omtrent de door den heer Kuipers gesproken 
woorden in het officieele Raadsverslag zal voorkomen, 
het volle recht van die bewering te staven of wel 
uwe betuiging van instemming daarmede terug te 
nemen. 

Ik moet u daarom nogmaals vragen de gevallen 
van willekeur, die gij kent en die gij bedoeldet in 
het bewuste stuk te noemen, of zoo gij er geen kent, 
dit te verklaren. Niet wat de heer Kuipers bedoelde, 
maar wat gij bedoeldet toen gij beweerdet, dat aan 
het Amsterdamsche bouwtoezicht met volle recht wille
keur mag worden ten laste gelegd, vraag ik u. 

Uwe poging om te verdedigen uw uiting, dat door 
mij een betrekking werd „gecreëerd ten behoeve van 
een bepaald persoon" is te eenenmale mislukt. Ook, 
en niet het minst, op dit punt blijf ik verlangen: 
staven of intrekken. Ü kent onze taal genoeg om te 
weten, dat creëeren van een betrekking ten behoeve 
van een bepaald persoon geen andere beteekenis heeft, 
dan het in het leven roepen van eene betrekking ten 
einde een bepaald persoon te bevoordeelcn. Hierover 
is geen verschil van gevoelen mogelijk. 

liet al of niet in staat zijn tot zulk een misbruik 
maken van een ambtelijke positie heeft met staat
kundige richting niets te maken. Het is een bloote 
kwestie van eerlijkheid. Wat mij door u ten laste ge
legd wordt, wordt door ieder eerlijk man, welke ook 
zijne politieke overtuiging zij, ongeoorloofd geacht. 

Ik heb daarom recht te verlangen cn ik verlang, 
dat gij die beschuldiging waar maakt of haar terug
neemt. 

M W . F. T K E Ü B . 

Wij hebben indertijd, meenen wij, duidelijk doen 
uitkomen, waarom de heer Kuipers, zooals wij in 
ons nummer van 3 Juli schreven, „met volle recht" 
mocht beweren „dat er 'willekeur heerscht, dat er 
misstanden bestaan, enz." Dit recht ontleent hij aan 
zijn qualiteit van architect, te Amsterdam gevestigd. 
Kn wij twijfelen er ook geenszins aan, of deze heer 
zal bereid bevonden worden, aan het verzoek van 
den heer Treub te voldoen. De vraag of de Amster
damsche bouwverordening aanleiding tot grieven geeft, 
blijkt zonneklaar uit het officieele verslag der zitting 
van den Gemeenteraad, den 3 0 Juni jl. gehouden, 
waarin de heer Kuipers in herinnering brengt, dat hij 
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het Dagelijksch Bestuur gevraagd heeft of er eindelijk 
eens wijziging zou worden gebracht in de bouwver
ordening, ten einde te geraken uit den toestand van 
willekeur, die op dit punt bestaat. 

(Initrent de vraag, wanneer het a l , wanneer niet 
geoorloofd is, een betrekking ten behoeve van een 
bepaald persoon te creëeren, zijn wij, na het lezen 
van dezen laatsten brief, tot geen andere meening 
gekomen , dan vroeger. Kr kunnen zich gevallen voor
doen, waarbij de openbare zaak daardoor uitstekend 
gediend is. 1 lebben wij nu hier met zulk een geval 
te doen? Wij willen het gaarne aannemen en trekken 
de eerlijke bedoelingen van den heer Treub niet in 
twijfel. Maar hij had toch, gelooven wij, beter ge
daan, door een persoon te kiezen, die als bouw-
politiebeambtc zijn sporen verdiend hebbend, alge
meen als de aangewezen man beschouwd werd. Veel 
verkeerde gevolgtrekkingen zouden dan voorkomen 
zijn. Red. 

D E N I E U W E K E R K T E A M S T E R D A M . 
Aan den Redacteur van het Bouwkundig 

Weekblad „De Opmetker" te 's-Giavcnhage. 

M i j n h e e r dc R e d a c t e u r , 
Vergun mij uwen medewerker, die in het vorig 

nommer van uw blad, een artikel Uit Amsterdam 
schreef er op te wijzen, dat de deklijst met suikerpot 
op den gevel van het Z. transept der Nieuwe kerk 
te Amsterdam niet onmiddellijk na den brand van 
1645 , maar eerst in de achttiende eeuw werd ge
maakt , wat hem blijken kan, indien hij zich de 
moeite wil geven de verzameling afbeeldingen der 
kerk op het Amsterdamsch archief eens door te kijken. 
Hij zal daar dan o. a een gravure vinden, waarop 
het nieuwe stadhuis gedeeltelijk te :uen is en ook de 
„onvolmaakte toren" voorkomt (die dus zeker na 1655 
is gemaaktI en waar dc Z. facade toch nog een dek
lijst met hogels en een kruisbloem in plaats van den 
suikerpot heeft. Xiet de brand , maar achttiend'eeuwsche 
smakeloosheid, heeft dus schuld aan de leelijke ver
knoeiing van den gevel. 

Andere onjuistheden van uwen medewerker zal ik 
deze of de volgende week in De Kroniek aanwijzen 

Ik wensch hem echter mijn hartelijke instemming 
te betuigen met zijn waarlijk verstandige woorden over 
dat „laat-Gothieke" kerkraam. Het mooiste is dat als 
de Bijbel, waarop de Koningin zal komen te steunen , 
ook laat-Gothiek wil zijn, dit noodwendig eene Vulgaat 
(latijn of hollandsch dan) moet wezen. O , die arme 
dominees en zeer wijze heeren van den kerkcraad ! 

'Ten slotte de mededeeling, dat ik niet het voor
recht heb uw collega te zijn, maar mij moet tevreden 
stellen met de betrekking van literator. 

Met dank voor de plaatsing dezer verbetering heb 
ik de eer te zijn, Mijnheer de Redacteur, 

Uw Dw. 
J A N K A L F F . 

Nieuwei-Amstel, 26 Juli '97. 

Wellicht geeft de toegezegde aanwijzing van onjuist
heden aanleiding op deze zaak terug te komen. 

Red. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'sGRAVENHAGE. De Minister van Binnenhiudscho Zaken brengt 

ter kennin van hen, üio liet examen vun geëxamineerd en beèedigd 
landmeter wenschen ai' te leggen, dat /.ij zich daartoe vóór 26 
Augustus c. k. schriftelijk by het Depurtement van lSinnenluudsehe 
/aken moeten aanmelden. 

— Op de Internationale Kunsttentoonstelling te Mum-hen 
werd door do jury met eenparige stemmen de gouden medaille 

eerste klasse toegekend aan de hei-ren N. Uastert, ('*. H. Hreïtner 
en I'. de Josselin de Jong, en aun den architect Dr. P. J II. 
«'inpers. Verder de gouden medaille tweede klar-se aan dc heeren 
IJ. M. Koldewey, Jacob Smits en H. J . van der Weele. 

Als men weet dat er in bet geheel slechts twintig medailles 
eerste klasse zijn uitgereikt, waarvan Kngeland er drie, en de 
overige hinden er slechts één of twee hebben behaald , dan mug 
ons land blijde zjjn met ziju vier eerste medailles. Maar dnarby 
komt ook eeu woord van dank toe aan onzen regeerings-eom-
missans. den beer J . II. L do Haas, die als jurylid geen moeite 
OOtzlea heelt om het succes van onze school te verzekeren. 

Wegens vroeger te Miinehcn behaalde ouderscheidingen bleven 
buiten mededinging de in/cuders C. His^ehop, Jozef Israels. H. 
W. Jansen, J . Maris, \V. Maris, II. \V. Mesdag, Ter Meniën, 
Neubuys, Struys en Tbolen. 

— Hij den Gemeenteraad i* een aanvraag ingekomen van do 
heeren I'. A. de Jongh, architect, K. Simonsz, particulier, 
alhier, en A. van Seter*, aannemer tc K(jswijk, om voorloopigo 
concessie voor bet mnken van plannen en het verwerven vun 
delinitieve concessie tot het verversehen van do grachten en 
e \ j tl ui toeren van het rioolwater van ouzo stad. 

De aanvragers wenschen gedurende cen jinr van de Gemeente 
inzage van plannen der stad, hare rioleering, waterpassingen 
enz., om daaruit over te nemen wot hun diensiig kan zijn voor 
het maken van cen uitgewerkt plan voor 't ververschen van de 
grachten, het oppompen van bet rioolwater en de exploitatie 
daarvan, om bet door bevloeüng dan weer helder en schadeloos 
op de grachten ut' te voeren. 

Urie stoomgemalen zouden, volgens het ontwerp, riool- en 
regenwater oppompen en afvoeren naar daartoe bestemde ter
reinen, voor bevloeüng gereed gemaakt. Kik stoomgemaal zou 
van twee ondergrondsi-be bassins worden voorzien, bet een om 
het menage water met de tecallÖn te ontvangen en bet andere 
voor opneming van regenwater-

liet tweede bassin beeft pen tweeledig doel: lo. om den grootst 
mogelijken regeuvul in 24 uren te bergen, en 2o. om bet regen
water, dat het dageljjksch rioolwater te veel zou verdunnen, 
daarvan gescheiden te houden. 

liet rioolwater zal op de irrigatie-terreinen iu een vcrzamel-
kauaal opgevangen en vandaar ondergronds gevoerd worden naar 
een bassin niet een inbond van 4;0ÜJJ M i . Di: zal om de drie 
dagen gevuld zijn, eu deze voorraad z«l dienen om dc grachten 
te ververechen, la deu Trek vliet zat achter de ontworpen haven
werken een schutsluie moeten gebouwd worden; het stoomgemaal 
op bet Ververechingtfkanaal zal dan bet grachtwater uitpompen, 
waarna de grachten in korten tjjd gevuld worden uit genoemd 
bassin. 

Het rioolstelsel zou zoodanig moeten gewijzigd worden, dat de 
riolen afétrooiuou naar do te maken stoomgemalen. Het rioolnet 
zal ook de vasti atotrcn opnemen eu liet beerputtenstelsel zou 
worden opgeheven. 

Voor de werken is een groot kapitaal cn ziju belangrijke exploi
tatiekosten noodig. Maar de aanvragers beroepen zich op ecu 
rapport van den heer Ha velaar omtrent de rioleering van Tilburg, 
ten botooge dat de exploitatie met vrucht eu rentcgevend kan 
geschieden. 

De wjjziglng van het rioolonnct in de stad zou moeten ge
schieden teu koste der Gemeente, die gedurende eenige jaren 
ecu reuteguruutie zou moeten betalen. 

Aan rioolwater (menagewater enz.) wordt jaarlijks 7.200.000 M3. 
aangevoerd, waarmede Ï20 1I.A. kunnen bevloeid worden, eu 
200 l i .A . met regen- of straatwafer. 

A.M>| Kiiii.ui Door dc steenliouwcrsverecniging ,,Kcndrncht mankt 
Macht'', afdeeling Amsterdam, is aan den gemeenteraad een 
adres gezonden, houdende verzoek liet daarheen te leiden, dat 
iu het bestek *oor deu bouw der Keurs, de bepaling zal wordon 
opgenomen dat bet steeuhouwerswerk binnen Amsterdam moet 
worden vervaardigd. Adressanten noemen tic Beurs, omdat deze 
liet eerst aan do beurt ligt, maar bedoelen al het steenhouwwerk 
wat voor stadsrekening moet worden gemaakt 

L'it een drieledig oogpunt acht de vereeniging dit verzoek billjjk; 
1. omdat daardoor de stand in eere wordt verheven; 
2. omdat daardoor veler nood zal worden gelenigd zonder 

aau een aalmoes tc denken, en 
3. onze n||verbeid, waarvan liet een deel uitmaakt, er door 

bevorderd wordt 
— In de maand Februari lsus /al de Maatschappij tot bevor

dering der Houwkunst wederom gelegenheid geven tot het af
leggen van een examen tot liet verkrijgen van het diploma van 
bouwkundig opzichter. De samenstelling der commissie zal eeu 
maand vóór het examen worden bekend gemaakt 

II.wi'.i.KM. In do voorgaande weck brachten cen twintigtal leden 
van de hier gevestigde afdeeling van dc Maatschappij tot bevor
dering der bouwkunst een bezoek aan liet in aanleg zijnde „Duiu 
eu Dal" te lïloemendaul. Aan den ingang werden de leden opge
wacht door deu bjj na 88-jsrlgen cere-voorzitter, die daarmedo 
opnieuw blijk gaf van onverstaanbare belangstelling in de afdeeling. 

De tocht door bet Park had plaats onder geleide van deu heer 
(}. 1'. J . Beccarl, die uU mede eigenaar de afdeeling recipieerde. 
Al wandelende werd een overzicht gegeven vau de aan to leggen 
wegen, bouwterreinen, enz., cn in den koepel werd om eeno ge-



improviseerde tafel plaats genomen en de vergadering geopend 
waarin liet technische van den Parkaanleg besproken werd. Tegen 
elt' ureu de» avonds werd de terugtocht aanvaard, 

DORDRECHT. DO Gemeenteraad besloot, ten behoeve van de 
hoogdruk waterleiding, het plaatsen van een derden stoomketel 
en eenige daarmedeiu verband staande werken, te samen op 
/17.000 geraamd, te doen uitvoeren. 

Lum x . De Gemeenteraad besloot den te benoemen opvolger 
van deu gemeente-architect, aan wien met 1 November e. k. 
eervol ontslag wordt verleend, den titel van directeur der ge
meentewerken to geven en de jaarwedde op /'4Q00 te brengen. 

P E R 8 O N A L I A . 
— Hij'den Waterstaat in Ned.-lndië is b e n o e m d tot inge

nieur le k l . , de wd. ingenieur 2e kl. J . F. dc Geselaar; tot ingenieur 
2c kl . cn geplaatst bij de directie, dc ambt. op non-activiteit W. 
Elenbaas. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat /.ijn be
noemd tot buitengewoon opzichter de beeren: C, W. van der Sterr, 
bij het maken van een schutsluis cn een keersluis beneden de 
Bpoorwegbaven te 's-Hertogenbosch; A. van Bcnaik bij bagger-
werk in de Hoven- Merwede; A. .1. Vos bij het onderhoud der 
werken op den Amer, do Douge, en/... en J . W. Ottcn hij de 
verbetering van de Maas. 

— Tot directeur der gasfabriek te llarlingcn is benoemd de 
heer L, J . van Erp Taalman Kip, thans als zoodanig werkzaam 
te Dentichem. De lienocmde verkreeg 7 stemmen, terwijl norn
mer 2 en 3 van de voordracht ieder S stemmen op zich verecnigden. 

— De heer 11. M. -I. Walter, ingenieur te Apeldoorn, is be
noemd bij de stoomtram-maatschappij op Madura 

— Bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen zijn 
benoemd : tot hoofdopzichter hij den dienst van tractie en mate
rieel, in te gaan 1 September a. s., do beeren: W. J . Notebos, 
hoofdopzichter hij den locomotief- en treindienst te Breda; K. J . 
Brurer, opzichter van den locomotief- en treindienst te I-eeuwarden ; 
L. Lteuwes, idem te 'a Hertogenbosch ; T II. Kreyenhroek. idem 
te Zutfen. A. Beukenkamp, idem te Utrecht; 1\ -I.Suvver, idem 
te Venloo; A. •!. van Maren, idem te Luik; en II. v. d. Berg. 
idem te Groningen. 

— Te Diepenveen is benoemd tot opzichter der gemeente
werken het Raadslid Is. Koeterd. 

— Ito gepensioneerd luitenant-generaal cn gewezen inspecteur dei-
genie, J . II. Kromhout, is, op t!2-jarigen leeftijd, op den huize 
Klein Avegoor le I'.llekom, overleden. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— Ingen ieu r van den Provincialen Waterstaat in (ironingen 

op een jaarwedde van /' 2000 tot f 2S 0. Adres vóór 25 Aug. aan 
GFedep. Staten. 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r der genie bij het Ncd.-Indisch 
leger, waarvoor een vergelijkend examen wordt gehouden in de 
eerste h**lft van September c k Zich »óór 10 Augustas te wonden 
tot het Departement van Koloniën. [Zie Staatscourant uo. Itiït.. 

— P r a c t i s c h e r v a r e n o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , voor 
."> maanden. Adres lett. E. N. . Bureau dezes [Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORM\TNI:I KIM TIXIINISCIIK V.VKVKRr'Kxmi.M., AMSTERDAM. 

< rpzichter-Teekenaar: 

., of l itvoerdcr 

leeftijd 28 j . , verl. Sal. / W per md. 

43 „ „ . 60 a 70 „ 

M e d i o A U G U S T U S c c n p r a c t i s c h 

e r v a r e n 

Pl l i i l i ' li'; 

go\ raa^d voor den t i jd v a n o n g e v e e r 

v i j f m a a n d e n . B r i e v e n o n d e r le t t . E N , 

m e t a f s c h r i f t v a n g e t u i g s c h r i f t e n en 

v e r l a n g d s a l a r i s , f ranco aan het B u r e a u 

v a n d i t B l a d 

HEBBESTEDMG. 
H e t B e s t u u r d e r W a t e r k e e r i n g v a n 

d e n C a l a m i t e u z o n P o l d e r A N N A 
j F l t l S O z a l o p Z a t e r d a g den • 1 

A u g u s t u s 1 8 9 7 . des v o o r n i i d d a g s 
te 10 u r e n , i n de D i r e c t i e k r e e t aan 

d e n P o l d e r , o n d e r n a d e r e g o e d k e u r i n g 

j i ! i i i l > « k ! - ; t « k < T « ? i i : 
het u i t v o e r e n v a n buitengc-

wone w e r k e n tot d i j k » v e r 
b e t e r i n g a a n «le waterkee-
i ' i i i K vnn bovei igennei i iden 
P o l d e r , d iens t l c j » 7 - S . 

D e b e s t e d i n g g e s c h i e d t v o l g e n s ij 1 

d e r A . B. 

H e t bestek, g e w i j z i g d , z o o d a n i g dat 

de o n d e r h o u i l s t e r m i j n thuns één m a a n d 

d u u r t , l i g t ter i n z a g e bij Cl . J D E S M I T , 

te W i s s e k e r k e , en i n de D i r e c t i e k e e t 

e n ten k a n t o r e v a n d e n S e c r e t a r i s -

O n t v a n g e r , b i j w i e n bet, tegen betal ir jg 

v a n 6 0 cent , v e r k r i j g b a a r is . 

A a n w i j z i n g d e r w e r k e n op Z a ï v r d a g 

7 A u g u s t u s , des n a m i d d a g s te 2 u r e n , 

e n op D i n s d a g 1(1 A u g u s t u s 1897, 
's n a m i d d a g s te 5 u r e n . 

S a m e n k o m s t i n de D i r e c t i e k e e t v o o r 

n o e m d . 

B u i t e n d i e n geschiedt g e e n a a n w i j z i n g . 

A d r e s v o o r p e r post te z e n d e n i n 

s c h r i j v i n g s b i l j e t t e n : d e n S e c r e t a r i s -

O n t v a n g e r te W i s s e k e r k e . 

Wissekerke, 29 J u l i 1897. 
J . L . M A H C U S S E , Voorzitter. 
O. h. v. i i . H E I D E , Secret.-Ontv. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Motn. San. Inst. L O N D O N . 

Kltnt.iiir: ISO l i e l t u . v l e r k i . i t e . A I I S T K K I I A l l . Kiliaaal: .'Kt I t o k i n . 

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniün vun SIIAMCS & Co, te Burrheud. 
Specialiteit voor do Levering van eompleeie Baitinrieklingen — Prii-aol-Jnrielttingen. — 

Shank- Closet- zijn i,u- nicI overtroll'en. / ' eteinen Bad&uipe*, Ijzeren badkuipen.— 
Closets, Wctschla'ols, Urinoirs enz. - V E K W A It VI I KU e n V K X T 1 I. A T I E . 

Belast zich mot de plaatsing eu inrichting iu geheel Nederland. Zeer concurs eerende pry zen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rubat. 

ANTI QTIIIIF" 1 3 e s t e
 e n g o e d k - R e a f l « W tegen ffffln I l"Ö I UllL e Ketelsteen in Stoomketels. 

SBST" Groote Jvoh'iilM'spariiij»-. 
VANE & Co., Atlasworks, A m s t e r d a m . 

AAHBESTEDIHG. 
V o o r den l l o o g W e l ü e b o r e n H e e r A . 

P . G r a a f V A N R E C U T E R E N b H I -
P U K C J z a l de o n d e r g e t e e k e i i d i ' , op 
.tituenelag » 11«f/it sliert ISt>7, 

n : i i i l>es*t < »<1*MI : 
H e t u i tvoeren v a n herstel

l i n g s w e r k e n a a n . en het 
b i j b o u w e n eener V e r d i e 
p i n g met V e r t r e k k e n , 
n i euwe Z o l d e r » , D a k e n , 
en/., op een g e d e e l t e 
d e r gebouwen v a n het 
K a s t e e l , , Itevhleren", 
n a b i j D a l f s e n i n O v e r 
i jssel . 

A a n w i j z i n g i n loco op D i n s d a g 3 
A u g u s t u s des n a m i d d a g s 2 u u r . 

I n l e v e r i n g der b i l j e t t e n op 9 A u g u s t u s 
's n a m i d d a g s ten '2 ure o p „liec/tteren". 

B e s t e k en t e e k e n i n g e n l i g g e n op 
„hechteren" ter inzage . A f z o n d e r l i j k e 
b e s t e k k e n z i j n , n a franco a a n v r a g e en 
b e t a l i n g v u n / " 0 . 7 5 , bi j den o n d e r 
g e t e e k e n d e v e r k r i j g b a a r . 

J . W . I I . B E R D E N , Architect, 
Z e e s t r a a t 36 , 's-Gravenhage. 

D o o r de h e e r e n V A N D E V E N T E R 
en Z O O N te SCHIEDAM z a l op 
Z a t e r d a g M A u g u s t u s JS<»7. 
des v o o r n i i d d a g s 1 . ure i n het o p e n 
b a a r w o r d e n A a n b e s t e e d : 

H e t m a k e n v a n een S t o o m 
zager i j , S c h a v c r i j , K i s -
t e n i n a k e r i j , K e t e l h u i » , 
M a c h i n e k a m e r , K a n t o o r 
en W o n i n g met verdere 
bi jbe i ioorende w e r k e n op 
h u n t e r r e i n ten nesten 
v a n het wester -haven-
hoofd te S c h i e d a m . A a n 
w i j z i n g i n loco z a l p l a n t » 
hebben op W o e n s d a g 11 
A u g n » t u » , d e » v o o r m i d 
d a g » 11 ure . 

B e s t e k m e t t e e k e n i n g e n zi jn 

tegen d e n pi ijs v a n f .'5 per stel. 
op f ranco a a n v r a g e v e r k r i j g b a a r ten 

h u n n e n k a n t o r e a a n d e n B u i t e n h a v e n 

w e g te S c h i e d a m . 

Tor drukkerij der Xtiunilooze Yeuuootschap 
„liet Vaderland". 
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K£DACT£L'R: F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat i IÓ, 's-Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f $.~, waarover 

op 1 April en i October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling / 6.50 en voor dc overige landen der Post
unie, inbegrip van Nederlandsch-Imlie en Transvaal, bij vooruit
betaling ƒ7.50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels ƒ i-oo, het bewijsnummer daaronder 
lieyrepcn; voor eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat ƒ0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

B I J U K P L A T E N ' . 
De eerste plaat geeft te zien den voorgevel van een 

schaftlokaal ten behoeve van den West-Indischen Mail
dienst aan de De-Ruyterkade te Amsterdam. 

Het geheel is in vakwerkbouw met drijfsteen uit
gevoerd. De aannemingssom van dit lokaal bedroeg 
± / " 3 0 0 0 . 

De tweede plaat geeft 't plan en den voorgevel van 
de volksgaarkeuken in de Pijlsteeg te zien. 

De ondergevel is van roode en groen-verglaasde 
baksteen opgetrokken, de bovengevel is vakwerk, 
waarin gemetselde en gepleisterde velden. De aan
nemingssom bedroeg I ƒ 12000. 

Heide werken werden uitgevoerd naar de plannen 
der architecten A . L , van Gendt en Zonen. 

R E I S I I E R I N N E R I N ' G E N'. 
D O O K 

A . W . WEISSMAN. 
IV. 

Lugano. 

(Vervolg en slot van blad::. 243.) 
De ligging van Lugano is inderdaad prachtig. A a n 

het blauwe meer verheffen zich hooge bergen, waar
tegen overal schilderachtige dorpjes of landhuizen zijn 
aangebouwd. Toen ik aankwam was de zon reeds 
dalende; de hoogten werden door rose en paarse 
tinten beschenen, de dorpjes met hun witte huisjes 
staken scherp af tegen de groene hellingen van den 
Monte Hrè en den Val Colla. De hooge San Salvatore 
wierp zijn schaduw over het meer, en overal werden 
de avondklokken geluid. Inderdaad, het is hier een 
paradijs en volkomen terecht draagt een der stads
wijken dan ook den naam van Paradiso. 

Van het terras voor het hooggelegen station ziet 
men de stad beneden zich. Het huis waar wij ver
bleven, was op dezelfde hoogte in de nabijheid ge
bouwd . en zoo kreeg ik aanvankelijk van de eigen
lijke stad niets te zien, ja ik begreep zelfs niet, hoe 
de stedelingen hun station bereikten. 

Maar den volgenden morgen werd het mij duide
lijk. Een „funicolare" of tandradbaan vervult de rol . 
die in andere plaatsen door tram of omnibus gespeeld 
wordt. Het systeem is hetzelfde als dat van den ( ïütsch-
baan te Lucern, hetwelk ik vroeger reeds beschreef. 
Maar de eigenaardigheid van de lijn bestaat daarin, 
dat zij grootendeels door tunnels gaat, die zeker een 
helling van 1 op 25 hebben. Eerst gaat men onder 
den weg naar Montarina door, dan onder de kathe
draal van San I .orenzo, voor wier portaal een halte 
wordt gemaakt. Dan vervolgt de wagen zijn weg 
onder de huizen, ja gaat zelfs dwars door een oud 
paleis heen, dat eenvoudig in de schuinte doorboord 
is , terwijl het overige van het gebouw aan tal van 
familiën tot woonplaats is blijven dienen. Het is een 
vreemd gezicht, als men zoo onverwacht de binnen
plaats van dit paleis met haar arcades per „funico
lare" doorkruist. 

Op de Piazza dell' Asilo houdt de wagen stil en 
is men midden in de stad. En die stad is geheel 
Italiaansch. De straten zijn nauw; veldkeien vormen 
het plaveisel, en alleen voor de rijtuigen zijn steenen 
platen aangebracht. De huizen zijn hoog, bepleisterd, 
en hebben gelijkstraats arcades, die een verbreeding 
der straten vormen. 

De zuilen, waarop de arcades rusten, hebben de 
meest verschillende kapiteelen; nu eens zijn ze Ro
maansch , dan weer vertoonen zij de eigenaardige 
vormen der Italiaansche Gothiek of der Renaissance. 
De winkels onder de arcades uitkomende, zijn ge-
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heel open; de publieke weg wordt voor een goed 
deel als uitstallingsruimte gebruikt. Des Dinsdags 
wordt in de Via l'essina en de omliggende straatjes 
markt gehouden. Dan ziet men de Italiaansche vrou
wen met haar kleurige hoofddoeken en haar coquette 
houten schoenen , die de voeten zoo klein doen schijnen, 
de meest verschillende koopwaar verhandelen. En dat 
alles gaat met een levendigheid waarvan" iemand uit 
Noord-Europa zich geen voorstelling kan maken. 

Doch het is nu l'aasch-Maandag en de vrouwen, 
thans in stemmig feestgewaad, met zwarte sluiers 
over het hoofd, klimmen langzaam de steile straten 
op, die naar de kathedraal leiden. Volgen wij haar. 
De kerk, aan San Lorenzo gewijd, maakt een zonder
lingen indruk. Zij is van ruwe steenen gebouwd en 
aan haar onderhoud is zeker, sinds de voltooiing plaats 
vond, weinig gedaan. Met haar koor naar het westen 
gekeerd, waar zich de Montarina verheft, is zij goed
deels door huizen ombouwd. Slechts de noord- en 
oostzijden liggen vrij. De klokketoren, die aan de noord
zijde geplaatst is, heeft den gewonen vorm van een 
italiaanschen campanile. Het benedendeel is zeer slank 
•en gaat vierkant op; het wordt door een koepeltje 
bekroond. Alle Italiaansche torens hebben minstens 
vier klokken, die de tonen van een majeur of mineur-
accoord geven. De klokkenstoelen, die bij ons ge
bruikelijk zijn, komen in Italië niet voor. Overal zijn 
de klokken in den dag der vensteropeningen opge
hangen; zij worden tegelijk geluid, doch zoo, dat 
de tonen van het accoord na elkander klinken. 

Hoe sierlijk evenwel deze klokketoren zij, het is 
toch niet om dit bouwdeel, dat de kathedraal van 
San Lorenzo de aandacht van den schoonheids-minnaar 
verdient. De voorgevel, naar het oosten gekeerd, een 
werk uit den besten tijd der Italiaansche Renaissance, 
zal echter ieder deskundige tot bewondering dwingen. 

Maar als men op het terras vóór de kerk staat 
vergeet men aanvankelijk alle architectuur. Wel komt 
wierooklucht uit de geopende kerkdeur, wel hoort 
men de liturgische gezangen, maar het oog kan zich 
niet verzadigen aan het prachtige uitzicht. Het dal 
van Casserate, opstijgende naar den Val Colla, ligt 
lachende voor ons. Op den achtergrond steekt de met 
sneeuw bedekte Monte C a m o g h è zijn kruin omhoog. 
En daarnaast zien wij den Sasso Grande, met zijn 
vreemde rotsvormen, die het volk i denti della vecckia, 
de tanden van het oudje, pleegt te noemen. Aardige 
dorpjes liggen op de hellingen, en beneden baadt 
zich de stad met haar oude roode daken en haar witte 
muren in het heldere zonlicht. 

Eerst als wij van dit alles genoten hebben wenden 
wij ons om, en zien dan een gevel, die, ofschoon 
onvoltooid, toch door zijn rijkdom van ornementatie 
een grootschen indruk maakt. Men moet hier geen „rede
gevende" kunst zoeken. De gevel volgt niet den vorm, 
dien de basiliek aangeeft, doch eindigt in een platte 
lijst, ter hoogte van den nok van den middenbeuk. 
Deze platte lijst heeft, zooals men haar thans ziet, 
zeker niet in de bedoeling der ontwerpers gelegen. 
De bekroning, die zij zich ongetwijfeld gedacht heb
ben, is evenwel niet tot uitvoering gekomen. 

Schijnbaar bestaat de facade uit twee verdiepingen, 
die door rijke kroonlijsten worden gescheiden. De 
benedenste verdieping heeft drie portalen, die met 
de beuken der basiliek overeenkomen. De bovenste, 
die boven de zijbeuken zich verheft, heeft alleen een 
roosvenster in het midden. Zoowel de portalen als 
het venster zijn ten rijkste versierd. Het middenportaal 
is het grootste; twee pilasters, met arabesken gevuld, 
flankeeren het. De fries bevat vijf medaillons met 

heiligen; ook de imposten, de boog en de ecohicons 
vertoonen keurig beeldhouwwerk. De zijportalen, of
schoon kleiner, zijn toch in denzelfden geest behandeld. 

Het is bekend , dat Tommaso Rodari van Maroggia 
sommige pilasters van de kathedraal te Como heeft 
gemaakt. Die pilasters zijn zoo geheel in den geest 
van die te Lugano, dat Giocondo Albertolli, een ge
leerd Italiaansch oudheidkundige, niet aarzelt ook den 
gevel te Lugano aan Rodari toe te schrijven. Deze 
Rodari is een meester van den eersten rang geweest. 
Boven het portaal staat M D X V 1 I . 

De gevel is geheel van marmer, dat, in den loop 
der eeuwen een geelgrijzen tint heeft gekregen. De 
beeldhouwwerken, die beneden door ijzergaas tegen 
mogelijke vernielzucht beschermd zijn, verkeeren nog 
grootendcels in zeer goeden toestand. 

Gaan wij nu de kerk binnen. Uit het heldere zon
licht komende is het ons aanvankelijk niet mogelijk 
er iets te onderscheiden, want de vensters zijn klein 
en schaars. Doch langzamerhand went ons oog aan 
de duisternis, en beginnen wij allerlei waar te nemen, 
dat ons eerst verborgen bleef. De pijlers tusschen de 
beuken zijn behangen met rood-damastcn tapijten , die 
gouden franjes hebben. Dit gebruik heerscht overal 
in Italië, en is zeker uit de middeleeuwen afkomstig 
Het altaar en zijn omgeving is in gepolijst marmer 
van verschillende kleuren uitgevoerd. Het staat niet 
in de koornis, doch daarvóór; de eigenlijke absis 
wordt door dc koorbanken en den bisschopszetel in
genomen. Wij vinden dus hier de oud-Christelijke 
dispositie onveranderd terug. 

Aan de noordzijde der kerk is de „capella della 
Beata Virgine delle Gratie" gelegen. Zij is een zeer 
elegant bouwwerk, door een koepel gedekt, (.lok hier 
is gepolijst marmer op ruime schaal tot versiering 
gebruikt. Maar het interessantst vond ik de fresco's 
in de pendentifs van den koepel, de eerste, die ik 
zag. Het waren vier borstbeelden van heiligen, naar 
het scheen van een ije-eeuwsch meester, en dus niet 
uit den besten tijd. Doch zij zijn uitmuntend gecon
serveerd en verraden een hoogst bekwame hand. 

Verscheidene schilderijen zijn in de kerk aan
wezig, doch zóó slecht verlicht dat men ter nauwer-
nood kan onderscheiden, wat zij voorstellen. Een 
Hollandsche huismoeder zal zich ergeren aan de ge
broken ruiten en de spinraggen die zij overal ziet. 
In Italië neemt men het met de zindelijkheid zoo 
nauw niet. 

Wij verlaten nu de kerk, doch dalen niet weder 
naar de stad af. De Via Cattedrale leidt ons nu naar 
de Via Rella Vista, die inderdaad haar naam mag 
dragen, want het uitzicht is hier verrukkelijk. Vele 
hotels en pensions zijn aan dezen weg verrezen; zij 
bieden den architect echter niets bezienswaardigs. 

Als wij nu doorgingen zouden wij aan Paradiso 
komen, doch dit stellen wij tot later uit. Bij een prach-
tigen tuin , met echt zuidelijken plantengroei, slaan wij 
een weg naar beneden in. Magnolia's, amandelboomen, 
citroenboomen. alles staat in vollen bloei, ja zelfs ge
heele bosschen van camelia's groeien in den kouden 
grond. Deze tuin behoorde vroeger bij het klooster 
der Minderbroeders; dit geestelijk gesticht is thans als 
Hotel du 1'arc ingericht en een der eerste hotels van 
Lugano. 

De kloosterkerk Santa Maria degli Angeli wordt 
echter nog altijd voor den eeredienst gebezigd. Het 
gebouw is, van buiten gezien, niet zeer merkwaardig; 
de klokketoren schijnt wel oud, maar hij is hoogst 
eenvoudig van vorm. 

De kerk bevat echter het grootste fresco, dat Ber-
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nardino Luini, de beste leerling van l.ionardo da 
Vinei geschilderd heeft. 1 Iet bedehuis staat open en 
binnentredende ziet men op den muur, die het schip 
van het koor scheidt, de passie verbeeld. Het geheel 
is in drie plannen verdeeld, waarvan het middenste 
in kolonnades uitloopt. Deze verdeeling wordt gezegd 
een herinnering aan de middeleeuwsche mysteriespelen 
te zijn. De schilder heeft haar toegepast om verschil
lende tafereelen tegelijkertijd te kunnen afbeelden, die 
wat tijd en plaats betreft, niet overeen komen. 

De kruisiging neemt de volle breedte van het eerste 
plan in. De overige tafereelen zijn in een min of meer 
verwijderd verschiet geplaatst. Links ziet men den 
Olijfberg, Christus met de doornenkroon en den 
tocht naar Golgotha. Het kruis, waaraan Christus 
hangt, vormt het midden der compositie. Rechts vol
gen de graflegging, Christus' verschijning aan Thomas 
en de Hemelvaart. 

Vele liguren zijn Lionardo da Vinei waardig. Rechts 
ziet men de krijgsknechten, die dobbelen om Christus' 
gewaad. Rechts is Maria met haar metgezellen ge
schilderd. De moeder van Christus valt in onmacht 
bij het aanschouwen van het lijden haars zoons. Drie 
vrouwen vangen haar op. Alleen Maria Magdalena 
knielt voor het kruis en hoort naar Christus' laatste 
woorden. Rechts staat Johannes, een figuur van groote 
schoonheid, die door da Vinei zelf geschilderd kon 
zijn. Christus'gelaat teekent kalmte; troostende enge
len omzweven zijn hoofd! De gekruisigde moorde
naars echter lijden hevig; de ziel van den linkschen 
wordt, als een klein kind voorgesteld, door een engel 
naar den hemel gebracht. Een duivel heeft de ziel 
van den anderen in zijn klauwen. Een heuvelachtig 
landschap met een kerk, die groote gelijkenis heeft 
met Santa Maria dellle Grazie te Milaan, vormt den 
achtergrond. 

De pijlers beneden zijn beschilderd met de fraaie figu
ren van St. Sebastiaan en St. Rochus. Vooral de laatste 
heilige, die, naar men wil, Luini zelf zou voorstellen, 
is prachtig geschilderd. 

In de Italiaansche kunst van de i ;e en het begin der 
16e eeuw is het vooral de lijn, de teekening, waardoor 
het effect bereikt wordt. De kleur blijft ondergeschikt, 
maar toch moet men erkennen, dat Luini zich gewacht 
heeft voor de al te harde tinten, die soms het werk 
der 15e- en l6e-eeuwsche Italianen voor het oog van 
den Nederlander minder genietbaar maken. 

Behalve dit fresco bevat de kerk , in een der noorde
lijke zijkapellen, ook nog een Madonna van I.uini, 

•die achter een gordijn is weggestopt, dat de koster 
tegen betaling voor de bezoekers openschuift. Ook 
dit schilderij is geheel in den trant van Da Vinei. Het 
gezicht van Maria herinnert aan de bekende Mona 
Lisa van den Louvre. 

Op het groote fresco leest men het jaartal 1530. 
(Jok bij de Madonna is dit jaartal geschilderd, doch 
blijkbaar door een latere hand. 

Langs het meer wandelend, waar de electrische 
tram naar Paradiso ons voorbijsnort, komen wij weer 
in de benedenstad. Het is merkwaardig hoezeer bij 
iedere schrede bijna het uitzicht verandert; dit wordt 
veroorzaakt door den grilligen vorm van het Lago 
Ceresio, waaraan Lugano ligt. 

Juist in de bocht van het meer vinden wij de l'iazza 
della Riforma, waarop tic voornaamste straten der 
stad uitkomen. Het is hier, dat dc bewoners bij voor
keur zich verzamelen, hetzij op het plein zelf of in 
cafes, die hier in grooten getale worden gevonden. 
Hier staat een groot klassiek gebouw uit de eerste 
helft dezer eeuw, het Palazzo P u b b ü c o , dat echter 

thans slechts ten deele meer voor den openbaren 
dienst bestemd is en overigens voor andere doeleinden 
wordt gebruikt. Het gebouw is geheel in ttaliaanschen 
geest gedisponeerd. Aan de gevels zijn gelijkstraats 
winkels. De voornaamste vertrekken komen op de door 
galerijen omgeven binnenplaats uit. 

Overigens hebben de gebouwen aan dit plein niet 
veel te beteekenen. Wij wandelen daarom weder de 
stad in. De kerk van San Rocco is van binnen ver
sierd met rijke fresco's, die het leven van den II. Ro
chus behandelen. Deze fresco's zijn omgeven door 
sierlijk bewerkte stucco-ornementen. Het effect van het 
geheel is beter dan dat der details. Ook de kerk Santa 
Maria, die naast het postkantoor wordt gevonden. 
bezit fresco's, die evenwel op geen groote kunstwaarde 
aanspraak kunnen maken. Van den rijkdom der vroe
gere bewoners van Lugano spreekt nog het Palazzo 
Riva, nu als bank in gebruik. Hij het wandelendoor 
de stad vindt men overal portieken . die toegang geven 
tot schilderachtige binnenplaatsen, waarde Hollandsche 
zindelijkheid wel ontbreekt, doch waar aan interes
sante brokjes geen gebrek is. 

Aan de oostzijde der stad zijn in dc laatste jaren 
nieuwe wijken ontstaan. Zij hebben uit een architec
tonisch oogpunt geen groote waaide. Ken bijzonder 
fraai park, de villa Gabrini, die voor het publiek 
toegankelijk is, tegen betaling natuurlijk, lokt hier 
tot rusten uit. Het is hier een weelde van magnolia's, 
ceders en oranjeboomen. zooals men zich nauwelijks 
kan voorstellen. Meer noordelijk trekt het Cimetero 
door zijn zwarte cypressen de aandacht. Men wordt 
getroffen door den rijkdom der monumenten, die 
echter niet met de kunstwaarde gelijken tred houdt. 

Hoe veel schoons de stad Lugano ook bevat, het 
schoonste is er dc natuur. Talrijke uitstapjes zijn in 
de omstreken te maken. Men kan , per „funicolare" 
van Paradiso den Monte San Salvatore opgaan , met 
een bootje het meer oversteken en te Caprino Asti-
wijn gaan drinken; men kan per stoomboot naar 
Osteno varen, om een prachtigen waterval te zien, 
of Marcote aandoen, dat schilderachtig gelegen is. 

Het zou mij echter te ver voeren, indien ik al dit 
natuurschoon wilde beschrijven; ook vrees ik, dat mijn 
pen tegen dergelijke taak niet zou opgewassen blijken. 

Een uitstapje moet ik echter vermelden, en wel 
dat per spoor naar Taverne en verder te voet naar 
Ponte Capriasca. In de kerk van dit allerliefst op de 
hoogten gelegen dorp, een gebouw zonder veel kunst
waarde, bevindt zicli een groot fresco, dat een 16e-
eeuwsche kopie is van het beroemde Avondmaal, 
door Lionardo da Vinei te Milaan geschilderd. Toen 
ik later zag, hoe weinig er van het origineel is over
gebleven , waardeerde ik deze herhaling, die men in 
dit bergdorpje niet zoeken zou, nog des te meer. 

De bewegingen der aanzittenden, hun gelaatsuit
drukking, dit alles is met groote getrouwheid naar 
het origineel gevolgd. Alleen is in het landschap, 
dat men door de vensters op den achtergrond ziet, 
Abrahams offerhande en Christus op den olijfberg 
geschilderd. 

Het is jammer dat deze kerk zoo donker is. Zelfs 
toen de deur wijd open stond, was toch het licht nog 
te schaars. De meester die het fresco maakte, is 
onbekend. Dat hij een leerling van Lionardo geweest 
moet zijn, daaraan kan wel geen twijfel bestaan. Maar 
hoe kwam hij ertoe in dit afgelegen plaatsje, dat 
geheel tusschen bergen verscholen ligt, dit fresco te 
maken? Daaromtrent zijn verschillende gissingen ge
opperd. Geen van allen heeft echter bijzondere waar
schijnlijkheid. 
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D K A M S T E R D A M S C H E B K U R S . 
In het weekblad De Amsterdammer blijft de beurs-

questie aan de orde. De heer A . J. der Kinderen 
komt er in een ingezonden stuk, door de Redactie 
van aanteekeningen voorzien, op terug. 

De heer Der Kinderen verklaart nu uitdrukkelijk, 
den heer Berlage bedoeld te hebben, toen hij van 
„den sterken man", in ons blad als den modernen 
Simson aangeduid, sprak. Hij schrijft: „ H e t bouwen 
der Beurs is den heer Berlage zonder concours en 
zonder controle van publiek en deskundigen toever
trouwd. Dit schijnt eenigen onvoegzaam; ik daaren
tegen geloof, dat voor de architectuur van onzen tijd 
van zulke opdrachten alleen heil te verwachten is. 
Dit wilde ik zeggen." 

Dit eiedo laat aan duidelijkheid niets te wenschen 
over. Doch de heer Der Kinderen verzuimt, om ons 
de gronden, waarop zijn geloofsbelijdenis rust, aan 
te toonen. Misschien is hij van meening, dat de ge-
loovige geen gronden heeft aan te voeren. 

De „deskundigen" komen er bij den heer Der 
Kinderen, die, bedriegen wij ons niet, teekenaar en 
schilder is, slecht af. Hij noemt ze „een vage menigte", 
een zoodje, waarvan „niemand zou durven denken, 
een schilder deze controle bij zijn arbeid op te dragen." 

Zijn de deskundigen tot een jury vereenigd, dan 
wordt het, volgens den heer Der Kinderen, eenvou
dig bespottelijk. „Dan zijn er", schrijft hij (ter wille 
van de Gerechtigheid), twee Leden gekozen die rood, 
twee die geel, twee die blauw van zin zijn, En ter
wijl dc Rooden natuurlijk voor Rood zijn, de Gelen 
voor Geel en de Blauwen voor Blauw, zijn ze met 
hun zessen vergaderd , voor . . . grauw. Kn indien dan 
achteraf blijkt dat dc onsterfelijke Jury weer een 
jammerlijke beslissing genomen heeft, dan is nergens 
de schuldige aan te wijzen. Niemand deed h e t . . . de 
Jury deed het. Zoo is reeds al te dikwijls bij Ten
toonstellingen en Concoursen de karakterloosheid en 
middelmatigheid gekroond geworden, maar van een 
publiek, dat deze handelingen gestrengelijk zou con
troleeren , was waarlijk niet veel te bespeuren." 

De jury's kunnen het hier voorloopig mede doen. 
Doch waarop grondt de heer Der Kinderen nu zijn 
bewering, dat thans geen „karakterloosheid en mid
delmatigheid" te vreezen zijn? liet blijkt niet. Dat 
de heer Der Kinderen tot tie bewonderaars van den 
heer Berlage behoort zal niemand verbazen, die weet 
hoe deze beiden, een van zin, Vondels Gijsbrecht in 
prachtuitgaaf deden verschijnen; die gelezen heeft 
hoe de heer Der Kinderen het nieuwe Beursgebouw 
met fresco's zal versieren. In vroeger tijden zou 
iemand, die zoo weinig waarborg van onpartijdigheid 
gaf, gezwegen hebben; hadde hij in het openbaar 
gesproken, van alle zijden zou zijn optreden als onbe
schaamd zijn gebrandmerkt. 

Doch met de tijden zijn de zeden veranderd. Dat 
iemand in zoo nauwe betrekking tot Berlage staande 
als Der Kinderen, durft te schrijven: „ D e houding 
van het Amsterdamsche Stadsbestuur dunkt mij onbe
rispelijk", wekt haast niemands ergernis. 

Zelfs de Retlactie van het weekblad De Amster
dammei , toch anders voor geen klein geruchtje ver
vaard, schrijft heel zoetsappig: „ V a n opdrachten, als 
door het gemeentebestuur aan den heer Berlage ge
geven , wacht de heer Der Kinderen alleen heil. Van 
zulke opdrachten wachten ook wij - zooal niet alleen, 
dan toch het meeste heil, mits de opdracht worde 
gedaan aan iemand, die rads bewezen heejt berekend 
te zijn voor de taak, hem aangewezen. Dit wilden wij 
zeggen." 

En dan wordt de heer Weissman, die ruiterlijk 
heeft durven verklaren te behooren tot degenen, die 
de handeling van het Amsterdamsch bestuur „onvoeg
zaam" vinden , daarvoor gestraft, door de opmerking, 
tlat het door hem gebouwd „Museum-Suasso naar 
het uitwendige een misbaksel" is. Deze architect zal 
zich dit waarschijnlijk niet aantrekken bij de over
weging, dat alleen wie geen argumenten meer heeft, 
tot schimpen zijn toevlucht neemt. 

Is het te laat, om bij den Beursbouw den tot dus
verre gevolgden weg te verlaten, en instede van een
zijdige begunstiging, een ander, eerlijker en billijker 
systeem toe te passen ? Der Redactie van De Amstei-
dammei schijnt dit zoo en daarom acht zij „de hou
ding van het stadsbestuur zeer berispelijk." 

Wij begrijpen deze logica niet. I )at het te laat zou 
zijn, om „drie , vier, goed ter faam staande kunste
naars uit te noodigen" , nog beter, om allen een kans 
te schenken, kan toch waarlijk niet in ernst worden 
beweerd. Wie dringt er op spoed bij den Beursbouw 
aan? Niemand, of het moest de heer Berlage zelf 
zijn, die zich natuurlijk het werk niet gaarne zou 
zien ontgaan. Kr staat een keet, er staat een schut
ting, maar die kunnen nog wel wat langer staan en 
zijn bruikbaar, ook al zou een ander bouwmeester 
optreden. 

De heer Der Kinderen gaf ook als zijn meening te 
kennen, dat de heer Berlage „ernstig" werk zal leveren. 
De Redactie van het weekblad voegt daarbij: „ A a n 
den eiust van Berlage's streven is nooit door ons ge
twijfeld. Maar ondanks dien ernst is het denkbaar, dat 
hij een beurs ontwerpt voor het Damrak, die niet 
minder aanstoot geeft dan het Museum Suasso achter 
het Rijksmuseum, zij 't ook uit geheel andere oorzaak." 

Wat er onder „ernstig" werk te verstaan zij. blijkt 
hier allerminst. Geen bouwmeester, met een monu
mentaal werk belast, zal, gelooven wij, dit als een 
grapje opvatten. Zelfs den bouwmeester van het Suasso-
museum, wiens werk nu zooveel „aanstoot" heet te 
geven, kan zeker geen ernst ontzegd worden. Maar, 
in den gevel van ons Haagsch stadhuis staat het te 
lezen: „Ne Jupitet quidem omnibus". Kn wat Jupiter 
niet kan, mag men niet van gewone stervelingen 
vorderen. 

Inderdaad, met hunne bespiegelingen over esthetica 
zijn zoowel de heer Der Kinderen als de Redactie van 
de Amsterdammer „op glad ijs" gekomen. Noch een 
schilder, noch een dagbladschrijver zijn de personen 
die over architectonisch schoon als bevoegden kunnen 
oordeelen. Hun meening legt geen gewicht in de schaal. 

Maar waarover zij beiden als eerlijke lieden wel een 
meening mogen uitspreken, is de vraag of een gemeente
bestuur van de 19e, haast 20e eeuw, een protectie-
systeem mag toepassen, dat als twee druppelen water 
gelijkt op dat, wat in het bloeitijdperk der regenten 
hier te lande gebruikelijk was. Kn als eerlijke mannen 
zullen zij dan die vraag met neen moeten beantwoorden. 

Van een openbaar bestuur als een gemeenteraad 
kan niet gevorderd worden, tlat het in zaken van 
schoonheid een eigen oordeel heeft. Het dient zich 
aan dc uitspraak van bevoegden te onderwerpen. De 
Amsterdamsche Raad kan dus zijn keuze van den 
heer Berlage als beursbouwmeester niet vergoelijken 
met de bewering, dat naar 's Raads oordeel het plan 
of de vroegere werken door dien architect gemaakt, 
zoo mooi zijn. Waar zijn de deskundigen, die, ge
raadpleegd , den heer Berlage hebben aanbevolen ? 
Zij bestaan niet. 

Ken particulier, die laat bouwen, kan gaan naar 
welken architect hij wil. Die vrijheid mist een open

baar lichaam, dat tot taak heeft de belangen van al 
zijn onderhoorigen op gelijke wijze te behartigen, en dat, 
wil het in die taak niet ten eenenmale te kort schieten, 
een wedstrijd met deskundige jury dient uit te schrijven, 
zoodra een openbaar gebouw moet worden gesticht. 

Wij mogen het nog wel eens herhalen, dat alle 
belangrijke gebouwen in het buitenland de vrucht zijn 
geweest van dergelijke wedstrijden. Dat dit prijsvraag-
systeem volmaakt is, wij willen het niet beweren. Doch 
een openbaar bestuur , het toepassend , stelt zich althans 
niet bloot aan het verwijt dat het, om welke retlenen 
dan ook, iemand heeft willen begunstigen en dus tal 
van anderen onrecht aandoen. 

Wat mooi is, wat leelijk, niemand die dit uit kan 
maken. Doch wat eerlijk is, wat niet, ziedaar een vraag, 
die door elk rechtschapen mensch kan worden opgelost. 

De Raad voelt wel, dat hij geen mooie rol speelt. 
Hij schuwt het licht en daarom ligt over het laatste 
tijdperk van de Beursgeschicdenis zulk een geheim
zinnig duister. 

Maar eindelijk komt het licht toch en worden de 
geheime roerselen openbaar. Kn als dan, misschien 
pas door den historicus van het einde der 20e eeuw, 
overal de noodige helderheid wordt verspreid, dan zal 
er tevens een eigenaardige schijn vallen op het leven 
van onzen tijd, die deed alsof hij naar afschaffing van 
allerlei misbruiken streefde, doch die in werkelijkheid 
de zeden van den regententijd zoo erg niet vond 

Toen het Raadhuis, thans Paleis, op den Dam ge
bouwd zou worden, werd Jacob van Campen door 
Burgemeesteren aangezocht hit ontwerp te maken, 
ofschoon hij slechts liefhebber-architect mocht heeten. 
Maar Van Campen was een deftig heer en daarmede 
had het stadsbestuur liever te doen dan met de bouw
meesters van beroep. Toen deze laatsten er lucht van 
kregen dat er een raadhuis zou worden gebouwd, 
dienden ook zij plannen in. Doch Burgemeesteren wa
ren daar volstrekt niet mede ingenomen en zij achtten 
dit weinig minder dan een onbeschaamdheid. 

Ken enkel toen afgewezen bouwmeester maakte zijn 
ontwerp als koperplaat openbaar, doch tie anderen 
kropen stilletjes in hun schulp, niet wenschende zich 
den toorn tier „ H e e r e n " op den hals te halen. 

Het dient echter erkend te worden, dat Jacob van 
Campen, hoe men ook over zijn talent moge denken, 
zich als een deftig heer heeft gedragen. Loon begeerde 
hij niet en dit bezorgde hem Vondels epitheton „de 
Amersfoortsche Nachtegaal". 

1) t de heer Berlage ook een nachtegaalsrol zou 
willen spelen, is tot dusverre niet gebleken. Begeert 
deze vogel geen loon voor zijn zoeten zang, dat de 
moderne architect hem daarin zou willen navolgen, 
is niet wel aan te nemen. 

Kn zoo konjen wij aan de llnancieele questie, die 
misschien weinig „esthetisch" moge zijn, maar die als 
steeds, alles beheerscht. 

Voor de Beurs is / 1,500,000 uitgetrokken. Wordt 
den architect het gebruikelijke honorarium uitgekeerd, 
dan kan hij op ƒ 7 5 , 0 0 0 rekenen. Ook zelfs als een 
verminderd tarief zou worden toegepast, dan is toch 
het honorarium zoo, dat ieder architect er van moet 
watertanden. Dit is wel heel prozaïsch, maar het is 
niet anders. 

Welke gegronde redenen kunnen er nu aangevoerd 
worden, dat juist de heer Berlage dit faveurtje moet 
genieten ? Als de Beursquestie in den Raad komt, 
mogen die redenen wel eens duidelijk en overtuigend 
aangegeven worden, zullen niet weder, als al meer 
geschiedde, allerlei voor de Raadsleden minder vleiende 
gevolgtrekkingen worden gemaakt. 

PRIJSVRAAG RECLAME-PLAAT. 
Op deze tloor do Vereeniging ter bevordering van liet vroemdo-

liugeu-verkeer te Leeuwarden uitgeschrevon prijsvraag zjjn inge
komen 34 antwoorden. 

Bekroond zjjn : met den eersten prijs ud f 100, friesland I, van 
den lieer 0 . O. Bremen te Itluricum; met den tweedon prijs ad 
f 50, Oldeliovo O, van don lieer N. van de Waals te Arnhom; 
niet den dorden prjJH ad / 20, Leeuwarden is eenig. van den heer 
Th. Ooedvriend te De Steeg. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GRAVENIIAGE, 2 Aug. De Kyksbouwkundige hij liet Departe

ment vun Miiinenlandsclie /.aken , de lieer J . van Lokhorst, van 
eene huitenlandsche dienstreis teruggekeerd en tijdenB zyne 
afwezigheid henoemd tot Kidder in de Orde van don Neder* 
'andeehen Leeuw , werd heden door de onder zjjne leiding werk
zaam zijnde amhtenaren ten bureclo opgewacht om van hen cene 
ovutie te ontvangen, die pleit voor de goede en gowaardeerde 
verstandhouding tusschen hem als chef en het onder zijne leiding 
werkzaam personeel. 

Door den adjunet-Kïjksbouwkundige, den hoer M. A. vau 
Wndenoyen, werd dunrbij dc volgende toespraak gehouden: 

H o o g g e a c h t e heer V a n L o k h o r s t ! 
„Schoener dan de hulde u toegebracht met de zoo hooge onder

scheiding wegens uwe benoeming tot Ridder in de t irde van deu 
Xedorlnndsehen Leeuw, kunnen wij u niet brengen, daarnaar 
trachten ot' streven wjj ook Diet: daarvoor zijn wij ook hier niet 
vereenigd. maar wel, om bij onze hartelijke gelukwenschen, u 
ook in 't bijzonder onze warme ingenomenheid met uwe zoo eervolle , 
welverdiende cn bongo onderscheiding te betuigen. 

Die betuiging gaat niet enkel uit van ons, zoo als u ons hier 
om u vereenigd ziet, doch een roepstem is van ons uitgegaan 
persoonlijk nun ieder der ambtenaren, onder uwe leiding werkzaam . 
om zich in die betuiging van ingenomenheid bij ons aan tc sluiten. 

En die roepstem is niet te vergeefs geweest; al uwe ambte
naren, ook buiten Den Haag, hebben zich met groote toejuiching 
bjj ois plan aangesloten cn het is namens hen allen dat ik u 
verzoek die betuiging van ons wel te willen aunuemeu iu den 
vorm van eene oirkondc die u zal wordeu aangeboden, die het 
heuglijk feit uwer zoo hooge ouderscheiding vermeldt cn waarop 
als blijk van overdeelde sympathie al de handteckeningen uwer 
ambtenaren worden verzameld. 

Wegens den arbeid daaraan verbonden, kon die oirkondc echter 
heden nog niet gereed zijn, doch wjj hopen dat dit binnen eukelo 
dagen wel het geval zal zijn. Laat die oirkoude dan u tot een 
blijvende herinnering strekken auu de hooge achting die wjj allen 
u toedragen, aa:i de vreugde die uwe benoeming by ons heeft 
verwekt, aau do warme ingenomenheid waarmede die door ons 
allen werd vernomen, aan de hartelijke gelukwenschen die wy 
allen u bij deze aanbieden. 

Mogen wij het voorrecht hebben u nog vele jaren als onzen 
chef te waardeeren iu uwen rechtvaardigen cn humunen omgang; 
moge vele, vele jaren het zoo welverdiende Leeuw onkruis uwe 
borst versieren en uwe plannen duarhy steeds de goedkeuring der 
hooge Regeering wegdragen; moge ouder uwe leiding nog menig 
kunstgewrocht verrijzen en zóó het denkbeeld van het goede, 
schoone en ware nog vele jaren cn bjj u zelveu èn bij al de uwen 
tot werkelijkheid worden. 

Daartoe mede ts werken, daartoe onze beste krachten in te 
spannen zal ons aller doel en streven blijven!" 

Nadat de heer Van Lokhorst iu de eerste plaats den verjaardag 
herdacht van II. M. onze geëerbiedigde Koningin-Regentes, waarbij 
allen zich met geestdrift aansloten, dankte hy allen in dc nieost 
hartelijke bewoordingen voor de deelneming cn bewijzen van sym
pathie en deelde daarbij mede dat hjj in zyne benoeming ook de 
orkenning zag van de verdiensten zijner medewerkers, de ambte
naren die hem met toewyding en yver in do veel omvattende 
taak ton dienste staan. 

Ily spoordo hen aan met dcnzelfden ijver voort te gaan, to 
doen wat voor de hand ligt, te doen wat plicht is, opdat iedor 
naar zijne krachten medowerke om alleB naar dc eischen en op 
dc beste wyze tot stand tc brengen. 

Nadat van verschillende zy'den do verzekering WBB gegeveu dat 
het gesprokene ter harte werd genomen, werden nog eenige 



gezellige oogcnblikken gezamenlijk doorgebracht te midden eener 
voor deze ovatie aangebrachte en passende versiering, die, verhoogd 
door het heerlijke licht dat de oranjezon in het lokaal weer
kaatste, op allen die van deze feestelijke oogcnblikken getuigen 
zjjn geweest zeor zeker eon blijvende en hoog»t aangename her
innering zal achterlaten. 

ScHOONyoVEN. In de lokalen der Teckenschool alhier is thaus 
de tentoonstelling voor decoratieve kunst geopend, die door het 
Museum en de School voor Kunstnijverheid te Haarlem werd 
georganiseerd. 

Deze tentoonstelling omvat voornuineljjk werken 011 het gebied 
van de goud- en zilversmidskunBt; origincele drijfwerken en gra
veerwerken, reproduction van belangrijke werken uit vroegere 
tijdperken en teekeningen , pinten en photogranhisohe afbeeldingen 
op genoemde kunstambachten betrekking hebbondc. 

Verder zijn er ook houtsnijwerken, decoratieve schilderwerkou 
en aquarellen, naar stillevens vervaardigd door de leerlingen der 
Haarlemsche kunstnijverheidschool. 

Deze tentoonstelling zal zeker voor liet goud- en zilversmids
vak in bet bijzonder en voor de verschillende kunstambachten, 
die hier-ter-stede beoefend worden, in het algemeen van goeden 
invloed zjjn. 

Dez.e plaatselijke tentoonstellingen, die door dc Haarlemsche 
stichtingen der Ned Mjj. ter bevordering van Nijverheid in de 
laatste tijden veelvuldig gehouden werden, dragen er niet weinig 
toe bij. de ontwikkeling van het kunstambacht in ons land te 
bevorderen. 

I' E R S O N A L 1 A. 
— Bij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 

der 4e waterstaats afdeeling de 
P. -Mensingu, thaus chef der Vc 

waterstuats-al'd.: als chef der 2e waterst.-afd. de hoofding. 2e kl. 
G. Oosting, thans chef der lo wuterst.-ald.; 

o v e r g e p l a a t s t ; van dc ros. Preanger Regentschappen naar 
dc directie, de hoofding 2e kl. I'. K. Scherius; van het gouv. 

a a n g e w e z e 
hoofdingenieur d 

als chef 
le kl. II. 

Piennger Regentschappen de 

der 2e wnterst.afd voor de 
de adsp. ing .1 \V. de Rrtiyn 

Sumatra's Westkust naar de res 
ing. le kl. M. Holland: 

t o e g e v o e g d : uan den chef 
opnemingen te Krugi i IVkalonguni 
Kops. 

— Bjj kon. besluit is benoemd, met ingang van 1 Sopt 1897, 
tot adspirant-iiigenieur voor het stoomwezen I'. II t'. M . Hoek. 

t e Hil legeraberg, student aan de Polytechnische school te Delft 
— Pe heer .1 .1. l'r'ms, directeur der gemeentelijke gasfabriek 

te Gouda, is aangesteld als technicus bij den bouw' eene' gteoni 
bineerde Fabriek vuor Kas- en electrisch licht te Amcrsloort. 

V54 

— Tot tijdelijk bouwkundig opzichter bij de go meentcwerken 
te Enschede is benoemd de heer C'. A. van den Ifrand te 
'sliravenbage. 

— Den 7n Augustus zal hot veertig jaren geleden zjjn, dat de 
heer E Pierlot in dienst is als opzichter hjj de hcrstellings-
werkplaats van de Kjjk-telegraaf te 's-üravenhage. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— Ingen ieur van don Provincialen Waterstaat in Uroningeu 

op een jaarwedde van f 2000 tot f 2H 0. Adres vóór 2."> Aug. aan 
(ïedep. Staten. 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r der genie bjj hot Ned Indisch 
leger, waarvoor een vergelijkend examen wordt gehouden in de 
eerste h'lit van September e k Zich »óór 18 Augustus te wenden 
tot het Departcmout van Koloniën. (Zie Staatscourant .,-„. 169). 

— P r a c t i s c h e r v a r e n o p i ic h te r-toe konaa r , voor 
i> maanden. Adres lett. E N., Bureau dezes (Zie advert, in dit uo.) 

— D i r e c t e u r d e r g e m e e n t e w e r k e n tc Leiden. 
Jaarwedde / 401W. Adres Burg cn Weth. (Zie adv in dit uo.) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , K. - K , v o o r 
minstons een jaar, bekend niet kerkenbouw. Adres no. 138.'«. 
Bureau Prov tVoudirai. en 's-Htrto/enbosseke Courant, 's-Bosch. 

— D a g e l j j k s c h o p z i c h t e r bij den bouw eener school 
te Zaandam Salaris f 6J per maand. Adres don gemeente-arch.. 
Zeemansstraat II 42.V 

— O p z i c h t e r bjj den bouw der stoomzuivelfabriek te 
lluskerhorne. Adres den arch. Joh. H. Borger te Joure 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor 3 a 4 maanden. Salaris 
/ 65 per maand. Adres, met opgnal' van uitgevoerde werken, 
onder lett. C. aan het Adv.-bur. Joh Wiltncs te Almelo. 

— I n g e n i e u r met wetenseh. opleiding en tecln ische ervaring, 
als leider eeuer electrotechniscbe zaak. Adres, met opgaaf van 
levensloop, ouderdom enz., lett. II I, E , Alg Adv.-bureau Njjgh 
k Van Ditmur, Kotterdam. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor detailleerwork en toelicht 
op de uit.oering. Adres lett. H N 1), .Vlg. Adv.-bureau Nijgb ,t 
Van Dit 111 ar, Kotterdam. (Zie advert, in dit uo.\ 

— W e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r , bjj de Mij. tot Expl. 
van Staatss,/»-. Dienst vau Weg en Werkeu, aid. „Scininricli-
tingen, Telegrafie, Verliohtiog en Verwarming". Adres vóór 31 
Aug, aan den hoofding. chef van gen. dienst te l'trecht. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
I .NlUil . l lW 11.111 III..U. TECHNISCHE VAKVKIIIKMI.INU, AMSTERDAM. 

Opzichter -Teekenaar: leeftijd 23 j . , vorl Sul. / 80 per md 
- , . . . . - 2 8 - , , r „ » i no , . 
,. ot I itvoerder „ 43 „ , «0 ii 70 „ 

Met 1 >'oveinliere. k . v a c e e r t t c 

L E I D E > 
<le b e t r e k k i n g 

DIRECTEUR 
der Gemeeuiew e i k e n 
J a a r w e d d e f KIOO. 

Z i j d io v o » r d e » e liet rei . kinic 
i n iiaiiiii<-i kinjt ivciisclien te 
k o m e n , worden veraoeht y.ich 
bij het ».i n icc i i i e l i e - l l i l i r aan 
te m e l d e n . 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, ^ I * * . 
M e m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: l.to l>v Rnyterkadr, A11NTi:It 11AII. I'iliaaal: til ic.il.in. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS ,fc Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleet* Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. - Porseleinen Badkuipen, [Jurat Badhuióen. 
Closets, Waschtafols, Urinoirs enz. — V E K W A It • I BS en \ i: X 'I' I I. A T I K. 
_ Belast zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer Concurreerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopera genieten het gebruikelijke rabat. 

G E V R A A G D voor d e t a i l l e e r w e r k 
en toezicht op dc uitvoering. Salaris 
naar bekwaamheid. Aanbiedingen met 
brieven franco, letters II \ I». Al 
gemeen Advertentie-Bureau NIJGH 
& V A N DITMAR, Rotterdam. 

M e d i o AUGUSTUS 
ervaren 

finn 

L. B. PAERL en ZOON, 
j >I Jiji's«y.jjn vim Belmn«*elpiipier*, jg 
O» gett'ëtiael uettert lo. / ? « . : . O , 

3 Nieuwe Hoogstraat 7, AMSTERDAM, g 
Speciale Prijzen voor H.H. Architecten en HH. Bouwers. S 

S t a a l b o e k e n worden op r.lgt gezonden. 

B. HOLSBOER. 

g e v r a a g d voor tien tijil van ongeveer 
•vijl' maanden. Brieven onder lett. E N, 
met afschrift van getuigschriften en 
verlangd salaris, franco aan liet Bureau 
van dit Blail. 

Arnhem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek et* Magazijn vat* ïïnntrutnentett D M T 
n>;r#.v.sf #/!#•#•#;#././« ur.itittjMH. 

BEKROON» voor WATERPAS-, HOEKJIEET- en ander» l \ s r i t l J1EVTBB 
met Zilver 186», 1881, 1883 (Internat. Tentoeaat.) 

Hoogste ondernche id ing 1879. 
EQÜERRES, KEETKETTINGEN. BRIEF- en PAKKETBALAÜSEif enz. eu. 

Bakens. Kot at Ie en Induttie-toestellcn, telegraaf-Apparaten, u i . ana. 

2 i s 

,K I ] 
uit de Fabr iek v a n A . H A A C K E A Co. 

O E L TJ E . 

Benig vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem. 

KURKSTEENEN en KUHKSTEENPI.ATEN zijn vooral aan te bevelen als isoleer
middel tegen >v»viiite, koude ot' geliooi-igheid: ter bekleeding zoowel van 
vochtige muien, als alleenstaande gevels, alle soorten van daken, vooral ook schuine en 
houtcement daken 

Verder tot het maken van lichte Tussehenmuren, het i.soleeren van Vloeren en Ge
welven, het bekleeden van muren van Kelders, Ijskelders, Voorraadkamers, Ventilatie
kanalen', Droogruimten, Badkamers enz. Ook tot het isoleeren van Waterbassins, Wanden 
der Hutten op Schepen enz. enz. 

KURKSTEEN is zeer licht, en volkomen brandvrij en heeft bijv. een muur ot wand 
van 30—40 111M dezelfde isoleerkracht als een twee steen dikke muur. 

KURKSTEEN neemt volstrekt geen vocht op, en weert alle ongedierte. 
KURKSTEEN wordt geleverd in gewoon steenformaat van 250 X 120 X 05 m.M. ter 

zwaarte van 000 gram en in platen van 900 X 250 m.M. of 300 X 250 mM. ter dikte 
van 15 tot 00 mM. 

AANBESTEDING. 
Op jttaanmaa 93 Auauëlut 

m»7, des middags le 1* uur zullen 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
van Delft, in het openbaar, ten Raad-
huize aanbes teden: 

H e t v e r n i e u w e n v a n v i e r 
H o e k t o r e n s v a n d e n 
O n d e k e r k a t o r e n . 

Aanwijzing Dinsdag, 10 Augustus|' 
des middags halftwee uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen tot den dag der aanbe
steding, tuisclien 10 en 11 nnr aan 
bet Bureau Gemeentewerken; bet be
stek is tegtn betaling van f 0.75 ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

S T O O M F A B R I E K v o o r 

Draai- an Beeldhouwwerk 
op eigen es ingezonden 

teekeningen. 

Lijnbaangracht 350. 
^ M S T E H Ü ^ M : . 

DoWs Patent Scoriae Paver Cy. 
R O T T E R D A M . K a n t o e r B O O M P J E S SS. 

Levert HCORIAB PAVERS voor Hl raten en Wearen, ook bijzonder geschikt 
voor Fabrieken. Dit materiaal vormt een zuiver geljjke doch Btroeve oppervlakte, waar
over de zwaarste voertuigen met weinig geraas passeeren. 

Bjj de DobbB'B Patent Scoriae Pavers worden de hollen, die bjj de Oude Scoriae 
Brleka voorkwamen, vermeden. . 

Bapporten an Attesten van Heeren Gemeente-Architecten worden gaars» vaasMCa, 
Wenatera «p aanvrage keetelooa verkrttfbaar. 

T R O T T O I R B E S T R A T I I V G . 

É 
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gezellige oo^onhlikken gezainnilijk door^ehracht te midden eener i 
voor deze ovatie aangebrachte cn ponsende veraiering, die, verhoogd ; 
door liet heerlijke licht dat do oranjezon in het lokaal weer- , 
kaaUto. op allen «Ij*- van de/e feestelijke oo^enhlikkcii getuigen j 
zijn geweest zeer zeker een hljjvende en hoogst aangename lier- , 
in nering zal achterlaten. 

• S . i \ . In ile lokalen der Teekeiiechool alhier is thaus 
de tentoonstelling voor decoratieve kuiiHt geopend, die door het 
Muneuni en de School *»oor Kuriatnijverheid to Haarlem werd 
georganinetTd. 

Deze tentoonstelling omvat voornamelijk werken op het gebied -
van dc goud- en zilvcrsinidhkun*t, origineele drijfwerken en gra- : 
veerwiTKi-n. reproduet iën vun hein nu rijke werken uit vroegere 
tijdperken en teekeningen pinten en photogranhinchc afbeeldingen 
op genoemde kunstambachten he trekking hebbende. 

Verder zijn er ook hout snij werken, decoratieve scbilderwerkeu 
en aquarellen, naar -t Hieven*, vervaardigd door de leerlingen der , 
Haarleninchi' kunstnüvcrheidechool. 

De/f tentoonstelling zal zeker voor het ^oud- en /.ilvcrsmids-
vak in het hij/onder PII voor de vernchillende kunstambachten, 
die hier*ter-stede beoefend worden, in het algemeen van goeden 
invloed / ijn. 

Deze plaatselijke tentoonstellingen, die door dc Haarlemsche 
stichtingen der Ned Mij. Ier bevordering vnn Nijverheid in de ! 

' i :-• tijden veelvuldig gehouden werden, dragen er niet weinig 
toe bij. de ontwikkeling vau liet kunstambacht in ons bind te i 
hevunh i i l i . 

—• T«t tijdelijk bouwkundig opzichter hij de i:o meentewerker. 
te Enschede i - benoemd dc heer l , \ ,\. van den IIrand tc 
- I tra ve :iht»; •• 

— Ben ïn Augustus zal liet veertig jaren geleden ziju, dat de 
heer \'. Pierlot in dieust is ais opzichter ld) de hcrstelling--
werkplaats van de Kijk-telegraaf te 'a-<iravcnhage. 

P E R S O N A LI \ 
lïij den Waterstaat in Ned.-lndië ÏN: 

a n ri j c w e z e n : als chef der -Ie waterstaats afdeeling du 
hoofdingenieur der le kl. II. P. Mensmgu, thaus chef der *e 
waterstaats*afd.: sis rhel der 2e waterst.-afd, de hoofding. Je kl. 
<i. Oost ing, thans chef der Ie waterst.-utd.; 

o v e r g e p l a a t s t ; van de res. Preanper Uegentschappeil naar 
de dire tic. dc hoofding Je kl. I'. lï. Sclicrius; van liet gouv. 
Sumatra's Westkust naar de re- Picanger Kegcntschappen dc 
ing. U I. M. Ilotla.d: 

t o v -j v ...- g d : anti deu .het der Je wiiierst.-«ld voor de 
Opnemingen te S r u - i i P i kalnngiuii de adsp. in» -I W. de Itruvn 
Kopte. 

I'.jj kou besluit henot-md, tncl ingang van I Sept 1897, 
(oi aüspirutn-ii genteur \« nr het stoomwezen K, II (' SI, Hoek. 
t̂ llilli_.-r-l.eri;. ftudi nl uan de Polvtcchuisehc school te Hclfl 

In i r .1 .1 Prins, directeur der gemeentelijke gasfabriek 
tc Uoudn. is aangesteld als technicus Lij dei. bouw wnt;* gtrcnui 
bineen: tnWriek vuur en clcetriseh licht te, Aiiiersloort 

VACANTE BETREKKINGEN. 
-- Ingenieur vuu deu Provincialen Waterstaat in (ironingen 

op een jaarwedde van f '2000 tot ,' 2* 0. Adres vóór 2"> Aug. aan 
Gedep. Staten. 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r der genie b(j hot Ned.-Indisch 
leger, waarvoor een vergelijkend examen wordt gehouden in de 
eerste h> Ift van September o k Zich «óór 16 Augustus te wenden 
tet hel Departement van Koloniën. \Zu Staatscourant //a. 109). 

P r a c t i s c h e r v a r e n o p z i c h t e r - t o e k e n a a r , voor 
."i maanden. Adres lett. K V , Bureau dezes .nrrrr. ,,/ ,,'it >; . 

— D i r e c t e u r d e r g c m c e n t o H c r k e n te Leiden. 
Jaarwedde / 40iH). Adres Burg en Weth. 'Ai, ad- in a'it u .1 

B e k M 'nu m b o u w k u n d i g o p z i c h t e r . It. - K , v o o r 
minstens een jaar. bekend met kerkenbouw Adres no IS8>">, 
Bureau f'rov X»onibrah, n t-tlertamenboi r/v Courant, V-Bosch. 

— Da g e I ij k s .• li o p / i c h t c r hij den bouw eener school 
tc Zaandam Salaris p i j per maand. Adres den getnuente-anh.. 
Zeemansstraat II 42.*». 

I> p z i e h t e r hjj den houw der stoomzuivcltabrtek te 
llaskcrhornc. Adres den arch. Joh. II. Borger te Jou re 

— B o u w k u n d i g o p z i c h ter voor :\ » 4 maanden. Salmi-. 
/ (..". per maand. Adres. met opgaaf van uitgevoerde werken. 
onder lett. f'. ann hel Adv.-bur. Joh Wilmes tc Almelo. 

I n g e i i i e i i r met wetensch. opleiding en tectn ische ervaring, 
uls leider eener elcctrotcchnische /ask. Adres, met opgaaf van 
levensloop, ouderdom enz., lett. II I. I". Alg Adv.-hureau Xjjgh 
.\ \ t i n Bitmar, Botterdam. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor detailleer werk cn toezicut 
op de uitwieriug. Adres lett. U N D , VIg. Adv.-bureau Nijgh \ 
Vun Ditmar. Rotterdam, y/.i adrert. in •//.' u<\\ 

— W e r k t i i g k i i n tl i g i u g e n i c u r , by ilc SI ij. tot Expl. 
vau SUatss,.w. Dienst van Weg en Werken, utd „Seininrich-
t i u . e i i . Telcgrnhc, Verlichting en Verwarming'. Adres vóór :t| 
Aug. aan den hoofding. chef vau gen, dienst tc Utrecht. 

DIE X STA AN It 1E Dl XG EX. 
l \ l niiU \ | , i i a u i u T l IJIMM u i . V v K V K I t l 

lichter Teeketiatir: leeftijd 23 j . , verl Sal. / 

ot l itvoerder 
'1H 
i . . 

\ 

' . i j 

«0 ;'. K ) 

HII.VM. 

per md. 

Met I >'aieuibere. U. vaceert te 

i _ï:i i>i:> 
i ! r b e t r e k k i n g « a u 

DIRECTEUR 
iler f-ciiieciilc** ei keu 
J a a r w e d d e f K l i m . 

d i e v o o r i le/.e l i e t r e l t k i n g 
i n a a n m e r k i n g w e i i N e h e i i t e 
k o m e n , ti o r i l i n t e r r o r i l l / . i r l i 
lii.i l i e t t . e u i e e i i i e l i e s t i n i r a a n 
te m e l i l e n . 

rti. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Moin . San. Inst. L O N D O N 

Kantoor: ISO lie l t i i . t i .Tl .a i l r . A >l«.n:it I. A11. lïliaaal: :<i; Itol.i». 
Ilootdagent voor Xcdcrland, lïel^ii' u i i Koluniën van S H A N K S A Co, te Itarrliend. 
tl|iceialiteil voor il. ' Levering van couipkt:,- llaiinriihthtgtn - Privaat-lnrichti*t:en. 

Sliankti Clonctii /ijn nou niet overtnillen. - Ptirsririntn /taa'hti/'t; Ij/yrat Kukuipen.— 
//'•/.. ' ' eu*. V I'. K W A K 11 I M i ,-u \ i: \ T I I. A T I K. 

Beluot zich nut di iilaiitHiii); en inrichting in ^-cliccl Nederland. Zeer conuurieorendo |irjizen. 
Teekeniiigcii cn |iri|»o|is;avi'ii trrutin. Wederverkoopeni gi'iiicten liol freliruikelyko rabat. 

(IEVKAAGD vooj d e t a i l l e e r w e r k 
en toezicht op de uilvoering. Salaris 
naar i 'kw.tainlteiil. Aanbiedingen met 
brieven franco, letters I I X I I . Al
gemeen Advertentie-Bureau . N I J l i l l 
& VAX U I T M A K , Rotterdam. 

A 

S3 

L. B. PAËRL en ZOON, 
> l ; i l _ } i y . i j i i V ' f l i i I < 4 ' l i ; i iii_>><-I p ; i l > ï « k f . 

gereuligtl neiterl . 1 » . l'u.\. 

Nieuwe Hoogst raat 7. AMSTERDAM. 
ipoiiak' Prij/.cn voor II.H. Aivliiti'i-tcn cn H l l . ÜOUWITS. 

S t a a l b o e k e n worden o p /.ijjt r e / o n n e n . 

9i 

a 
."3 

A -
x 

M e d i o A Ü U U S T U S 

ervaren 

DZICüiffi-iffl 
g e v r a a g d voor den tijd v.in ongeveer 
v i j l ' inianden. Brieven onder lett. E N . 
mei aficlirift van getuigscliriften en 
verlangd salaris, franco aan het Bureiiu 
van dit Blad. 

B. HOLSBOER. 
Aciiliem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
#'«ft»-tV* t'tt flufjasijn ran innlnttnenlm v 

11 #;#•#;v.s«-## i#»#•#;#.#.#« S . I I C I ; V Ê H . 

BF.KRIIO.Ml voor WATKItl'AS-, II Ot'.k II t'.T- en ander» l \ M l : i a i \ r U 
met Zilver 1H«H. 1881, IHH:I (Internat. Ti-ntoou«t.) 

lloogMte ondersche id ing is«<». 
EQTJER11ES, MEETKKTTIX( 1 EX. UltlEK* en I 'AKKETHALAMSEX eni. 

"•••i.•••>-. Itolatle- ea Indoatle-teeatellen. * — enx. 
1 eletrraaf-Apparatea , eni. eaa. 

ui l Ue Fabriek van A . II A A C M E A t o . 

C E L I J E . 

f 

'li \ i: 'i 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën THEOD. FfiRD. BIERHORST, Haarlem. 
KÜRKSTEENEN en KUHKSTEENPI.ATEN zijn vooral aan n- bevelen als isoleer-

mitlde] tegen warmte, K-oude ot' geliooi'igheid: ter bekleeding zoowel vau 
vochtige muren, als alleenstaand.' gevels, alle soorten van daken, vooral ook schuine en 
hoiitceineiit daken .t 

Verder tot tiet maken van lichte Tusscheumuren. het isoleeren van Vloeren en Cre
welven, hei liekleeden van muren van Kelders, Ijskelders, Voorraadkamers, Ventilatie
kanalen'. |>ro.«ruimten. Badkamers enz. Ook tot bet isoleeren van Waterbassins, Wanden 
der Hutten <>p Schepen enz. enz. 

KI'RKSTEEN is zeer li. lit. en volkomen brandvrij en beeft bijv. een muur ol wand 
van 80—40 in M dezelfde isoleerkrachl als een twee steen dikke muur. 

KERKSTEEN neemt volstrekt geen vocht op, en weert alle ongedierte. 
KURKSTEEN wordt geleverd in gewoon steenfortnaat van 250 X 12'» X (35 ui.M. ter 

zwaarte van 600 -ram en in platen van y(»0 X 250 m M. of 800 X 250 ra M. ter dikte 
van 15 tot 00 mi l . 

AANBESTEDING 
Op naamtau -'•« . l u f f M t f u i 

t*1t: . des middags le \i uur rullen 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
van Delft, in liet openbaar. ten Raad
huize a a n b e e t eden: 

H e t v e r n i e u w e n vau v i e r 
H o e k t o r e n » van den 
O u d e k e r katoren . 

Aauwijsinn Dinndag, 10 Augu»tus|' 
des middags halftwee uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen tot den dag der aanbe
steding, tuMchen 10 en 11 uur aan 
het Bureau Gemeentewerken; het he-
•tek te tegfn betaling van f O . 7 5 ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

M I M I M I A II I t l I U v o o r 

Draai - en Bee ldhouwwerk 
i e n ingezonden 

Lijobaangracbt 350. 

Dobb's Patent Scoriae Paver Cy. 
K O T T K . I t l » \ V | . K a n t o o r I I O d ' I I M E S H». 

Levert HCOKIAK P A V B B 8 voor miiaien en We«en, ook bijzonriorirORchilrt 
voor Kabrleken. Dit materiaal vormt een zuiver gelijke ''«c' 1 stroeve oppervlakte, waar
over de zwaarste voertuigen met weinig geraas passeereu. 

Uy (Ie Dobbs's Patent Scoriae Haver» worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricki voorkwamen, vernietten. 

üapporteo en Attesten van Heeren Gemeente-Architecten worden Kaam* i 
• enetera op aanvrage koatelooe varkrQarbaar. 

T R O T T O I R B E S T R A T E V G . 

http://llilli_.-r-l.eri
http://ltii.ti.Tl.ailr
http://BF.KRIIO.Ml


Assurantie Maatschappij 

tegen schade 

De l l l J U U l l L u l l l l / L J l l ran 184V 
' • •GRAVENHAGE, Kerkutein, 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zutdblaak 5s — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Langc-
itraat. 

L A C E I ' R E M I K N . 

Itotterdamsche 

T R A M W E B M A A T S C H A P P I J 
Aanbesteding. 
Op It oentilaa sten iS AtiauB-

tuntSOS, ilea voormiddags te II uur 
(lokale lijd), zal ten kantore der MAAT
SCHAPPIJ, Italic Hubertstraat,Rotter
dam, worden aanbesteed: 

BESTEK No. G. 
H e t m a k e n v a n een R e m i s e , 

Goederen loods en V e e -
l a d i n g op het H a n d e l s -
t e r r e i n der g e m e e n t e 
R o t t e r d a m ( r ' e i j e n o a r t t ) 
ten behoeve v a n de l i j n 
R o t t e r d a m — II o e k s c l i e 
W a a r d . 

B e s t e k en teekeningen liggen ter j 
visie ten kanlore van den Ingenieur 
J . S C H O T E L , en in het Café H. 
KOEDAM, Siieltjesplein (Feijenoord).\ 

B e s t e k zonder teekeningen ad ft.— j 

en met de teekeningen ad f'i.üit ziju 
aan genoemde adressen, op franco l 
a a n v r a g e , te bekomen. 

Aanwijzing in loco op Donderdag 
1'-' Augustus e. k . , des voormiddags 
11 uur (lok de tijd). 

De Directeur. 

AAHBESTEDIHG. 
Op Miaattlag Ui Astfftsattss) 

IS93, ties voormiddags tc 11 uren, 
zal ten Raadhuize te Schagen worden I 
AANBESTEED: 

H e t b o n n e n v a n een R I J K S - j 
L A N D H O Ü W W I N T E H -
S C H O O I . , op een t e r r e i n 
tegenover het K a n t o n - i 
gerecht te S c h a g e n . 

Bestek en teekeningen liggen vanaf j 
Zaterdag 7 Augustus a. s. ter inzage ! 
op het Raadhuis cn zijn ad f l.tS p e r ; 
s t e l vanaf dien datum te verkrijgen j 
bij P. TRAPMAN, Boekhandelaar te i 
Schagen. 

Aanwijzing Vrijdag 13 Augustus, ! 
's namiddags 2 uren. 

Inlichtingen worden verstrekt door 
C. VISSER Az , Marktplaats E 25, te 
Schagen. j 

LC.WIJMER, 
Rozengracht, 40, Amsterdam. 

Fabrikant van Jlelaal 
en Koper?» erken. 

Levert K K O X K K voor K A A It S-. 
ti A S- en E L E C T R I S C H 
Ei I t' II T volgens teekening en 
modellen. Ruim voorzien in model
len van Oud-Hollandsche H A A R D 
S T E L L E N , K R O N E N , L U S -
T E N , K A N D E L A A R S , enz. enz. | 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag t3 AugtfltsB 

# * » ? , des voormiddags te halt' e l f 
n r e , zal door den architect J , 
WOLBERS in het café Montague aan 
de Groote Houtpoort te Haarlem wor
den aanbesteed: 

H e t b o II iv e ii v a n eene 
enke l e en eene dubbele 
V i l l a op een t e r r e i n , ge
legen nan den hoek v a n 
den K o n i n g i n n e w e g i n 
het W i j d e Q c l d e l o o z e p a d 
te H a a r l e m . 

Aanwijs geeft bovengenoemden 
arebitect en bestek en teekeningen te 
verkrijgen tegen betaling van fit bij 
de boekdrukkers RÜI.IGROK ft Co-
Gedempte Oude Gracht 12!), te 
Haarlem. 

Rietplanken. 
ISOLEERSTEEHEH. 
Fluaten, 

(effen verweering van alle S T E H M -
« O O R T E N en M O R T E I . S . 

„ANTI-STONE". 

fi Ai tedins. 
Door de heeren V A N DEVENTER 

en ZOON te SCHIEDAM zal op 
Z a t e r d a g 11 A u g u s t u s 1897, 
des voormiddags 1'. ure in het open
baar worden A a n b e s t e e d : 

H e t m a k e n v a n een S t o o m 
z a g e r i j , S c h a v e r i j . K i s -
i e n m a k e r ij , K e t e l h u i s , 
M a c h i n e k a m e r , K a n t o o r 
en W o n i n g niet verdere 
bi /behoorende w e r k e n op 
h u n t e r r e i n ten westen 
v a n het wester -haven-
lioof'd tc S c h i e d a m . A a n 
w i j z i n g i n loco z u l plaats 
hebben op W o e n s d a g II 
A u g u s t u s , des v o o r m i d 
dags 11 u r e . 

Be81ek met t eeken ingen ziju 
tegen den pi ijs van f 3 per stel. 
op franco aanvrage verkrijgbaar ten 
hunnen kantore aan den Buitenhaven
weg te Schiedam. 

Beste en moetik. Reagens t e g m 

Ketelsteen in Stoomketels. 

fi r o o t O 1 V < >1< ' I l l > « 'M|>H. l* i II fg. 

VANE & Co., At las works. A m s t e r d a m . 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht 
C R E O S O T E E R E N I 
III' K X E T T E E It E N > op strengste k e u r . 
K V A X I S K 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 Ï N G . 

H O I T i l A \ I»KL — D%VAKXLICslOEII!ü. 

BECKER &BÜDSÉGH. 
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 E K H E E T -

i!N ANDERE 
I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCEITECTKM, 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, eaa. 
G e ë m a i l l e e r d e 

JPeil» eliailen. 
WEEGWERKTUIGEN. Ter drukkery der Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32s-.- JAARGANG N " . 3 . Z A T E R D A G , 14 Augustus 1S97 . 

KEI I R : W. V A X GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van liylamltstraat 116, 'j-O'racen/iage. 
Abonnementsprijs per iaar voor het binnenland f 5.—, waarover 

op 1 April en 1 October, telkens voor dc helft, beschikt wordt; voor 
liele;v-, :;j vooruitbetaling / 0.50 cn voor dc overige landen der Post
unie, inbegrip v.111 XedcrlamUch-lndie en Transvaal, bij vooruit
betaling t 7-50. 

DP: AMSTKRDAMSCHK BKCRS. 
Met vette letters komt het woord „Beursbouw" 

voor in het weekblad J)r Amsterdammci aan het 
hoofd van een artikel, waarin eigenlijk in het geheel 
niet over dit gebouw der toekomst gesproken wordt. 

In zijn strijd tegen het beursplan-Berlage had de 
ree...•„-'.: .tr van tlit blad genieend goed te doen, door 
eens flink op het Stedelijk Museum-Suasso in te 
hakken. De heer Der Kinderen, tlie vin'.r het plan-
Berlage sprak, hakte mede, en zoo scheen dit gebouw 
een soort van „hoofd van Jut", waarop vriend en 
vijand de kracht hunner slagen beproefden. 

Doch de heer Weissman is er de man niet naar, 
om zich dit alles zoetsappig te laten welgevallen. Hij 
toonde eerst aan . dat het inwendige van het gebouw , 
naar de aaanwijzingen van vier onzer voornaamste 
schilders ingericht, aan de strengste eischen voldoet. 
Dit werd door den redacteur toegegeven, doch toen 
beweerd dat het gebouw, naar het uitwendige al
thans , een misbaksel is. 

De heer Weissman schrijft nu: „ H e t is niet de 
gewoonte onder architecten, om hunne scheppingen 
uit een esthethisch oogpunt te verdedigen, daar zij 
weten, hoe over smaak niet te twisten valt. Daarom 
heb ik mij dan ook van die verdediging onthouden. 
Hoe groot het aantal dergenen is, die het gebouw 
„naar het uitwendige'' voor een „misbaksel" aanzien, 
is mij onbekend. Ook weet ik niet of er menschen ge
vonden worden, die een andere meening zijn toege
daan. 

„ W a t ik echter wel weet, is, dat in lSy2, toen de 
Commissie van bijstand in het beheer tier publieke 
werken bij het behandelen van esthetische zaken door 
haar medelid Dr. P. J. H . Cuypers werd voorgelicht, 
het ontwerp onveranderd werd goedgekeurd. Kn men 
zal tocli den bouwmeester van het Rijksmuseum er 

Adverlenlicn van I tot 6 regels f\ 00, het bcwijsnuninier daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke noromers met 
plaat /'0.25, zonder plaat /0.15. 

niet van willen verdenken, het tot stand komen van 
„misbakse l s ' te bevorderen? (lij ziet nu, hoe weinig 
bevoegd „het publiek" is, om in zake bouwkunst te 
oordeelen. Het moge op het oogenblik eene „over
tuiging" hebben, morgen heeft het een ganschandere. 
Of herinnert gij u niet, hoe het Rijksmuseum, nu 
door „het publiek" zoo fraai gevonden , jaren en jaren 
ook voor een „misbaksel" is uitgemaakt!' Daarom is 
het verkeerd, aan het oordeel van dat „publiek" 
waarde te hechten. Wat één „volleerd kunstenaar" 
vindt, heeft grooter beteekenis dan wat „het publiek 
onzer dagen" opmerkt." 

Dit is zeker een afdoend antwoord. De redacteur, 
hoe handig hij ook zij, zit er mede in zijn maag. Hij 
schrijft: „Wij zijn alzoo van de vier schilders op den 
etnen architect, Dr. Cuypers gekomen, en dat is 
inderdaad een stap vooruit. Hoe nu die eene architect 
het ontwerp „onveranderd" heeft goedgekeurd, ziedaar 
een vraag, waarop wij het antwoord moeten schuldig 
blijven. I Iet woord „onverbeterlijk" heeft tweeërlei 
beteekenis. Iets te gedoogen wie weet onder welke 
omstandigheden? zal nog geheel iets anders zijn 
dan datzelfde te „willen bevorderen". 

Toch is het van algemeene bekendheid, dat Dr. 
Cuypers een man is, die steeds voor zijn overtuiging 
durft uitkomen. Hoe is het dan denkbaar, dat hij, 
het plan van een der weinige monumentale gebouwen, 
door de gemeente Amsterdam in de 19e eeuw onder
nomen , ter beoordeeling krijgend, zou zwijgen? En 
is het niet nog veel onwaarschijnlijker, dat een com
missie van leeken in de bouwkunst, een afkeurend 
oordeel van zulk een hoogepriester vernemend, een
voudig zou doen, alsof het niet geuit was? 

Dan schrijft de redacteur: „ D e heer Weissman 
echter maakt het zich o. i. al te gemakkelijk, als hij 
zijn Suasso-schepping naast het Rijksmuseum plaatst 
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en zich troost met de gedachte: ziedaar nu twee 
bouwwerken, die geen van beiden vielen in den smaak 
van het publiek! Op deze manier ziet men al te licht 
zijn uil voor een valk aan. Over 't Rijksmuseum werd 
van den beginne af strijd gevoerd; het had vurige 
vóór- en felle tegenstanders; de strijd evenwel werd 
gevoed door allerlei elementen, waaronder zelfs het 
odium theologicum niet afwezig was. Nooit werd het 
Rijksmuseum, hoezeer veroordeeld ook, en dat terecht 
wat het inwendige betreft, gehouden voor een mis
baksel in den zin, waarin — om nu eens iets anders 
dan het Suasso-museum te noemen, - de tegen
woordige Beurs door het publiek aldus gescholden 
wordt." 

De heer Weissman heeft, voor zoover wij weten, 
nooit zijn museum naast het Rijksmuseum geplaatst, 
ja zich zelfs altijd van een vergelijking onthouden. 
Het zal hem zeker niet in het hoofd komen, een 
gebouw van een half millioen op een lijn te willen 
stellen met een, dat zesmaal zooveel mocht kosten. 

Is er strijd gevoerd over het Rijksmuseum, ook 
over het Stedelijk Museum was dit het geval. Maar 
terwijl de heer Cuypers het voorrecht had, althans 
enkele paladijnen aan zijn zijde te zien, paladijnen 
wier kracht zoo groot was, dat hij zelf het zwaard 
meest in de schede kon laten, heeft de heer Weissman 
nooit in dit geval verkeerd. Van het odium theologicum 
heeft de Nijmccgsche architect geen hinder gehad, 
maar een ander odium, nog veel erger, dat wat men 
zich op den hals haalt, door in het openbaar zonder 
aanzien des persoons zijn meening te zeggen, heeft 
hem tot een eenzame gemaakt. 1'as later, als de 
personenquesties vergeten zullen zijn, zal hem recht 
gedaan worden. 

Daarom, men volge den raad van den redacteur 
van het weekblad: „Intusschen, niet over het Suasso-
museum make men zich thans warm." De onpartij-
digeii, tot oordeelen over dit gebouw in staat, zijn 
nog te gering in aantal. 

Maar met dit alles raakt de eigenlijke Bcursquestie 
op den achtergrond. Daarom schrijft dan ook de 
redacteur : „1 Iet ontwerpen van monumentale gebouwen 
drage men niet Milder controle op aan iemand, die 
nog niet heeft bewezen, tot het scheppen van iets 
grootsch in staat te zijn; en dit wel allerminst waar 
het geldt het stichten van een Beurs in het hartje 
der stad." 

Dit is een goed advies, als wij nu maar mogen 
aannemen, tlat hier deskundige controle bedoeld is, 
en dat als middel om die te verkrijgen, een eerlijke 
prijskamp niet is uitgesloten. 

R KI S H E R I N N E R I N G E N . 
DOOK 
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De tocht van Lugano naar Como kan op twee 
verschillende wijzen gemaakt worden; hetzij per spoor 
over Melide, Capolago en Chiasso, hetzij per boot, 
waarbij het gedeelte I'orlezza Menaggio per stoom-
:r:;ni moet atgelegd worden. 

Ik koos de laatste wijze van vervoer, die mij ge
legenheid zou schenken behalve het Lago Ceresio ook 
het Lago di Como te bevaren en van de prachtige 
natuur te genieten. De boot vertrok des morgens 
D i j het prachtigste weder van Lugano en voer langs 
Castagnola, waar de tuinen van talrijke buitenver
blijven een keur van bloemen te zien gaven. Olijf-

boomen en aloës waren hier in menigte aanwezig. De 
bergen hebben hier hun helling op het zuiden en dit 
verklaart den bijzonder weelderigen plantengroei. Alle 
tuinen zijn terrasvormig aangelegd; waar die aanleg 
ontbreekt, ziet men slechts kale rotsen, waarop eenig 
struikgewas groeit. Een weg is in die rotsen uitge
houwen en verbindt Castagnola met Gandria. Aan de 
overzijde ligt de Monte Caprino, die zijn helling op 
het noorden heeft, wat aanstonds te- bemerken is aan 
de schaarsche planten, die tiaar wassen. Raden heeft 
deze berg niet, zoodat de bewoners van het gehucht 
Caprino, die allen veelbezochte wijnhuizen bezitten, 
slechts over het meer met de buitenwereld in ver
binding kunnen komen. 

Gandria is een dorp, tegen een zóó steile helling 
gelegen, dat men, het van de boot ziende, niet be
grijpt, hoe een zóó ongeschikte plaats ooit door men
schen voor hun vestiging werd uitgekozen. Men ver
haalt, dat dc vrouwen van Gandria haar kippen een 
zak aandoen, opdat de eieren niet van de helling in 
het meer zouden vallen. I )it verhaal herinnert aan 
een ander, omtrent Texel in omloop. Het dorp is in 
hooge mate schilderachtig. De oude, witgepleisterde, 
vervallen huizen zijn als op elkander gestapeld. Bijna 
bovenaan staat de kerk , grootendeels nog Romaansch 
en van een campanile voorzien. Het plaatsje moet 
dus zeer oud zijn 

Het dorp Oria is al even zonderling op ten noorde
lijken oever gelegen. Het schilderachtige Val Solda, 
met zijn aardige huisjes verschijnt nu weldra. San 
Mamette ligt aan den ingang van dit dal. De boot 
houdt er stil, en daardoor hebben de reizigers ge
legenheid een blik te werpen op het dorpsplein en 
de fraaie gebouwen, die het omringen, en die be
wijzen dat San Mamette in de 15e en 16e eeuw een 
veel aanzienlijker plaats moet geweest zijn De be
woners van dit tlal hebben al van ouds als bouw
meesters uitgemunt. De beroemdste van hen is wel 
Pellegrino Tibaldi (,1527 1591S), die zijn woonplaats 
verliet, om bij Vignola in de leer te gaan. Vooral 
te Milaan heeft hij prachtige gebouwen gesticht, die 
ik later hoop te bespreken. 

De boot gaat nu het meer over naar Osteno, waar 
een zeer nauw en diep ravijn, dat in bootjes bezocht 
wordt, vele reizigers tot uitstappen noodt. Binnen 
weinige minuten is I'orlezza bereikt, waar de stoom
tram reeds gereed staat om ons over de bergen naar 
.Menaggio aan het Lago di Como te brengen. Een 
stoomtram als deze moet heel wat van aanleg gekost 
hebben. Zoolang de lijn in het dal blijft en het Lago 
di l'iano volgt, zijn de moeilijkheden nog gering; 
doch weldra begint de weg te stijgen, en bereikt zijn 
hoogste punt te Grandola, dat op twee kilometer van 
het Lago di Como gelegen, een hoogte van 200 M . 
boven dat meer heeft. Daar die helling te steil is, 
om met gewoon materieel bereden te worden. zoo is 
de weg zigzagsgewijze aangelegd, en dit verschaft 
den reizigers een prachtig gezicht op het meer. 

Te Menaggio ligt de boot voor Como gereed. De 
vaart op het meer is inderdaad heerlijk , en het natuur
schoon is de roep waardig, die ervan uitgaat. De 
architectuur wc'rkt slechts in zeer bescheiden mate tot 
tie schoonheid van het ensemble mede. Van de tal
rijke villa's kan men alleen dit zeggen, dat zij 
„anspruchslos" zijn, en dus niet hinderen. Slechts één 
ervan is uit de 16e eeuw afkomstig, de zoogenaamde 
Villa Pliniana, ia 1570 gebouwd. Zij ligt aan den 
oever der bocht van Molina, aan den voet van tamelijk 
steile bergen, zoodat de tuin in terrassen achter het 
gebouw omhoog stijgt. Een eenvoudige, doch waar-
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dige Renaissancc-architectuur is hier toegepast. Noch 
Plinius de oude, noch I'linius de jonge heeft hier ge
woond. De naam is ontleend aan een bron, die door 
deze natuuronderzoekers bezocht en beschreven werd , 
en die nog altijd dezelfde eigenaardigheden als toen 
vertoont. 

Dat al van ouds deze streken van Italië aan kun
stenaars rijk zijn geweest, weet ieder, die de kunst
historie bestudeerd heeft. Men wordt eraan herinnerd , 
als de boot te Torrigia aanlegt, waar I'ietro Torrigiani, 
de beeldhouwer geboren is, die in Vlaanderen en 
Engeland werkzaam was en die voor het klooster 
Buenavista bij Sevilla een beeld van den II. Iliero-
nymus maakte, dat met het werk van Michelangelo 
gelijk wordt gesteld. 

Eindelijk komt Como in het gezicht, het doel van 
den tocht. Van het meer gezien, is de ligging tiet-
stad niet bijzonder fraai, omdat de bergen zich hier 
tot niet veel meer dan hooge heuvels verlagen. Alleen 
oostelijk van de stad ligt een hoogere berg, de 
Brunate, waarlangs een funicolare omhoog gaat. 

Een eigenaardigheid van Como zijn de smalle, 
elkander meest rechthoekig kruisende straten. Alleen 
aan de zijde van het meer is een plein, de Piazza 
Cavour, dat door de Via Plinio met de Piazza del 
Duomo in verbinding staat. De kathedraal is een der 
fraaiste kerkgebouwen van Italië, dat ik aan de hand 
van het pas verschenen werk door D. Santo Monti, 
La Cctttedtalc di Como, ('omo, Tipografia Edittice 
Ostinclli, tot in bijzonderheden kon bestudeeren. Dit 
boek, geschreven door den ondervoorzitter van de 
Socicta Stoeien Comense, het Historisch Genootschap 
van Como, getuigt van veel bronnenstudie en is rijk 
geïllustreerd. 

Reeds in 379 werd het bisdom Como gesticht; pas 
in 1006 wordt van een kathedraal, aan Santa Maria 
Maggiore gewijd, gesproken. 1 )och met het tegen
woordig gebouw is niet vóór 1396 een begin gemaakt. 
Een meester, Lorenzo degli Spazi, die ook aan de-
kathedraal te Milaan gewerkt had, begon toen het 
schip als een Gothische basiliek. De Gothische stijl 
heeft hier echter het Italiaansche karakter en de 
buitengewoon groote breedte van den middenbeuk, 
die 20 meter bedraagt, geeft aan het interieur dat 
grootsche aanzien, hetwelk ieder bezoeker treffen moet, 
die dit bedehuis binnentreedt. De beuken worden ge
scheiden door vierkante pijlers, die met vier halve 
zuilen bezet zijn. Betrekkelijk korte schalken dragen 
tie gewelfribben. Bij de vensters en de gewelven doet 
zich reeds den invloed der Renaissance gevoelen. 

De gevel, in 1457 begonnen, is in hoofdzaak 
Gothisch, doch in het laatst der 15e eeuw met ver
schillende Renaissancc-motieven versierd. Aan de noord
zijde sluit tegen dezen gevel een zonderling gebouw, 
dat als il Broletto bekend staat. Het is van afwis
selende lagen licht en donker gekleurde steen op
getrokken , en draagt een 13e-eeuwsch karakter. Vier 
breede spitsboogarcades op korte zuilen vormen de 
benedenste verdieping. Bijna Romaansche vensters en 
een Renaissance-balkon zijn daarboven aangebracht. 
Een klokketoren, die nog ouder schijnt dan den 
Broletto zelf, is aan de noordzijde geplaatst. Aan den 
voet van dien toren heeft een ombielleria heel huise
lijk haar tenten opgeslagen. 

Doch gaan wij weder naar den eigenlijken gevel 
der kerk terug. Zijn vensters, lang en smal, hebben 
spitsbogen, doch dc portalen zijn met den halven 
cirkel afgedekt. De detailleering herinnert hier en 
daar nog aan den Romaanschen stijl, en wie de Itali
aansche Gothiek niet in al haar eigenaardigheden 

kent, zal zeker niet aanstonds zien, dat hij hier met 
een werk uit de 1 5e eeuw te doen heeft. In de tym-
pans is Christus' geboorte, de komst tier II. drie 
Koningen en de besnijdenis van Christus verbeeld 
De toevoegselen der Renaissance bestaan in twee 
rijk-gcorneerde nissen naast het hoofdportaal, beide 
in hoofdvorm overeenkomend, doch in de details 
geheel verschillend. Deze nissen cn hare omlijstingen 
werden door Tomaso en Jacopo Rodari in 1498 ge
maakt. Iedere nis is gevuld met een zittend beeld, 
den ouden en den jongen I'linius, beiden te Como 
geboren, voorstellend. Dat deze beelden ook van de 
gebroeders Rodari afkomstig zouden zijn, schijnt 
twijfelachtig: zij zijn eenigszins stijf en ongevoelig 
gedaan. Santo Monti schrijft ze toe aan Amuzio da 
Lurago, die ook tie tympans gebeeldhouwd heeft, 
die boven de zijingangen worden aangetroffen. Het 
relief boven het middenportaal, met de H . drie 
Koningen, is echter door de gebroeders Rodari ge
maakt. 

Tot dusverre had de kerk nog geen koor ofkrui>-
beuk. Hiervoor had Tomaso de Rodari een model in 
hout gemaakt, tlat hij in zijn werkplaats tentoonstelde. 
om het aan het oordeel der burgers van Como, die 
het geld voor den bouw bijeen hadden gebracht, te 
onderwerpen. Zooals het altijd gaat, iedereen had er 
wat op aan te merken. Vooral werd het afgekeurd, 
dat men aan iemand, die alleen als beeldhouwer 
werkzaam geweest was en die geen blijken gegeven 
had als bouwmeester iets grootsch te kunnen scheppen, 
zonder prijskamp dit monumentaal werk wilde opdragen. 

De raad besloot daarop, zich tot een man van 
naam te wenden. en wel tot Crftoforo Solari, gezegd 
il (iobbo, die zich vooral door den gevel der Certosa 
bij Pavia vermaard had gemaakt Solari zag het plan 
van Rodari, keurde het af en diende een ander in. 
Beide plannen hadden hunne voorstanders, en langen 
tijd werd geen keuze gedaan. 

Maar in het boek der besluiten van het jaar 1519 
wordt gelezen: 

„Besluit betreffende tien bouw van het hooge koor 
der kathedraal van Como. 

In naam des Heeren, amen. In het jaar na Deszelfs 
geboorte 1519, des Maandags, zijnde den 3 Januari. 
Op gezegden dag hebben de eerwaarde heeren fabriek
meesters van de kathedraal van Como , willende lolïe-
lijkerwijze het onvoltooide gebouw der kerk doen 
voleindigen, den in verschillende kunsten welervaren 
meester Christoffel de Solario, ook als beeldhouwer 
zeer vermaard, geraadpleegd over het model, door 
meester Thomas van Marogia (de Rodari) voor deze-
kerk gemaakt, en eerstgenoemde heeft het om ver
schillende redenen afgekeurd en een ander vertoond. 
Daar men echter niet tot overeenstemming kon komen , 
is een der heeren kanunniken afgevaardigd, om een 
samenkomst bij te wonen tusschen gezegden meester 
Solario , meester Johannes van Molteno , meester Ber-
nardinus van Legnano en meester Ambrosius de 
Ghixolfis, die met meester Thomas in zijn eerwaarde 
tegenwoordigheid lang en breed hebben gedisputeerd. 
Daarop zijn de meesters op heden naar de prachtige 
kathedraal zelf gegaan, en hebben toen met gemeen 
overleg besloten, dat het model van meester Christoffel 
verdiende uitgevoerd te worden. Van dit besluit 
heeft de eerwaarde heer kanunnik aanteckening ge
houden en verslag gedaan aan de eerwaarde heeren 
fabrieksmeesters voornoemd. Besloten werd, dat deze-
uitspraak tot herinnering voor de toekomst op schrift 
zal worden gebracht, opdat de kerk naar het gewenscht 
model voltooid moge worden." 



Het is niet waarschijnlijk, dat meester Thomas tot 
deze uitspraak medegewerkt zal hebben. Maar uit het 
boek der besluiten blijkt, dat Solari's plan door fabrieks-
meesteren aan Tomaso Rodari als het ware werd op
gedrongen. Den 4 , U N Mei verklaarde hij plechtig, het 
te zullen volgen. Solari verliet toen Como, en het 
blijkt niet dat hij er ooit teruggekomen is, om toe
zicht op de uitvoering van zijn plan te houden. 

De modellen, waarvan hierboven sprake is, bleven 
bewaard en maken nu deel uit van de verzamelingen 
in het Museo civico. Het eene, zonder den koepel, 
heeft blijkbaar bij de uitvoering gediend, en moet 
dus dat van Solari zijn; het andere, dat slechts dc 
koornis in veranderden vorm vertoont, moet van 
Rodari wezen. 

Het dient erkend te worden, dat Solari in zijn 
ontwerp een meesterstuk heeft geleverd, / i jn platte
grond vertoont de drie nissen, die ook bij de Keulsche 
kerken der [2e eeuw gevonden worden. De breedte 
der zijbeuken is aan wederzijde van de oostelijke nis 
gebruikt om vierkante kapellen tc maken. Hoven het 
kruis is een koepel gedacht, die echter pas veel later 
en in gewijzigden vorm tot uitvoering kwam. 

Deze grootsche kooraanleg, welke aan die van St.-
Pieter te Rome, en Santa Mariadelle Grazie te Milaan 
doet denken, is langen tijd aan Bramante toegeschreven. 
Maar deze beroemde bouwmeester, die in 1476 te 
Milaan kwam cn daar bleef tot 1 4 9 9 , is, naar uit de 
stukken blijkt, nooit te Como geweest. 

Reeds in 14S7 wilde men het koor beginnen, doch 
de gebroeders Rodari hadden toen hun handen vol 
aan de beeldhouwwerken van den gevel, en aan het 
bekleeden der zijbeuken met marmer, dat in rijken 
Renaissancestijl werd gedetailleerd. In 1 5 1 3 . den 22 
December, werd de eerste steen gelegd, zooals een 
opschrift, in een fraaie cartel geplaatst, vermeldt. 
Doch men bouwde niet lang voort, en het werk 
werd gestaakt, om, nadat in 1519 het pian van 
Solari goedgekeurd was, hervat te worden. 

De fundamenten van Rodari werden gebruikt; Solari 
had de nissen zevenzijdig geordonneerd, doch wellicht 
zuinigheidshalve hield men aan de vijfzijdige platte
grond van Rodari vast Overigens werd echter het 
ontwerp van Solari gevolgd. 

Fabrieksmeesteren kochten een geheele marmer
groeve aan, 0 1 1 1 de benoodigde steen voor hun ge
bouw te krijgen. In 1526 stierf Rodari en werd hij 
opgevolgd door Kranchino della Torre, van Cernobbio 
afkomstig. Het duurde tot in de zeventiende eeuw 
eer het koor voltooid was, doch de koepel op het 
kruis was toen nog niet begonnen. 

In 1684 werd de ingenieur Andrea Biffi over den 
koepelbouw geraadpleegd. Hij maakte'een plan, doch 
dit viel niet in den geest der burgers van Como, die 
een ander ontwerp door den ingenieur Francesco 
Castello deden vervaardigen. Het model in hout wordt 
nog in het Museo bewaard. De koepel heeft hier, 
inwendig, den halven cirkel als beschrijvende lijn, doch 
is uitwendig veel flauwer van omtrek. 

Maar ook dit ontwerp vond geen goedkeuring. 
Niemand minder dan il cavaliere Fontana moest uit 
Rome komen, 0 1 1 1 een ander plan te maken. < )ok dit 
is bewaard en vertoont een koepel, die zeer goed in 
harmonie met het overige is; een lantaarn ontbreekt, 
doch daarvoor in de plaats is een bekronend pedestal 
met bal en kruis geteekend. 

De teekeningen vau Fontana zijn met groote zorg 
uitgevoerd, en op artistieke wijs aangewasschen. Zij 
geven een hoogen dunk van des ridders bekwaamheid. 
i)it plan, in 16SS opgemaakt, kwam echter niet tot 

werkelijkheid. In 1730 werd il cavaliere don 1'nippo 
Juvara, bouwmeester van den Koning van Sardinië , 
naar Como ontboden , en diens ontwerp werd eindelijk 
uitgevoerd. 

Juvara heeft zijn koepel veel kleiner gemaakt dan 
Fontana. Hij was blijkbaar bevreesd, dat de vier 
kruispijlers geen al te /.waren last konden torsen. 
Vergeleken met de groote koornissen zou een koepel 
van aanzienlijker afmetingen veel beter voldaan hebben. 

Zooals de kerk zich thans van buiten vertoont, 
draagt zij wel de blijken van tot verschillende bouw
perioden te behooren, maar vormt zij toch een goed 
geheel. Het (iothische schip is door de gebroeders 
Rodari van buiten geheel met marmer bekleed, en 
heeft zoo een rijk Renaissance-karakter gekregen. De 
gebroeders Rodari, hoe scherp in zake den koorbouw 
ook tegenover Solari, die den gevel der Certosa bij 
Pavia maakte, overstaande, zijn toch geestverwanten 
van dien kunstenaar geweest. Men ziet dit aan de 
fijne vensteromlijstingen , de allersicrlijkste bekroningen 
der steunbeeren, maar vooral aan de zijportalen. Het 
zuidelijke vertoont aan weerszijden twee met arabesken 
gevulde pilasters, waartusschen telkens aan twee nissen 
met heiligen een plaats is gegeven. De fries van het 
hoofdgestel dat op deze pilasters rust, is een meester
stuk vau vinding en uitvoering. Een tympan, naar 
de wijze der middeleeuwen, is met een relief gevuld, 
dat de vlucht naar Egypte verbeeldt. < )m dit tympan 
welft zich een boog, die in zeven velden verdeeld, 
de figuren der hoofddeugden vertoont. De beeldhou
wers hebben deze figuren niet, als in den Gothischen 
tijd, het beloop van den boog laten volgen, doch 
ze allen loodrecht gesteld. Een allersicrlijkste archivolt 
omsluit den boog, terwijl een fronton met Christus-
kop de bekroning vormt. Dit geheele portaal is zeker 
een der beste scheppingen der Renaissance. Slechts 
de profileering van liet plint lijkt mij te forsch en niet 
in overeenstemming met het overige. 

Ook aan de binnenzijde is dit portaal gedecoreerd, 
doch op een wijze, die, hoe fraai de details mogen 
zijn, toch met geheel bevredigt. De pilasterschaehten zijn 
hier overgegaan in nissen, de fries van het hoofdgestel, 
niet zeegoden gevuld, is te hoog, en het tympan dat 
een relief, Christus met Maria en Johannes bevat, is 
op eenigszins grillige wijze door figuren van de zeven 
hoofddeugden, dolfijnen en een nis met beeld omlijst. 
Wel zijn de onderdeelen meesterlijk, doch het ensemble 
is niet van zoo gelukkige verhoudingen als men zou 
wenschen. 

Het benedendeel van het noordelijk buitenportaal 
komt, wat ordonnantie betreft, vrijwel met die van 
dat aan de zuidzijde overeen. Toch is het effect ge
heel anders, en wel omdat vóór de pilasters vrijstaande 
kandelabervormige zuilen geplaatst zijn , die een hoofd
gestel, met zeepaarden in de fries, dragen. De be
kroning is hier zeer rijk en bestaat uit een nis, met 
Maria, door uiterst lijn gedetailleerde pilasters, klauw-
stukken en engelbeeldjes geflankeerd. In het tympan 
is de ontmoeting van Maria en Elizabeth verbeeld; 
de figuren in den boog stellen de voorvaderen van 
Maria voor. Slechts één aanmerking zou ik op dit 

i portaal weten te maken en wel dat de bekronende 
nis te groot is voor het overige. 

Het noordelijk binnenportaal is beneden gelijk aan 
dat aan de overzijde. De bekroning wordt echter niet 
door een boog, doch door een fronton gevormd; de 
beelden van Petrus cn Paulus, die den verrezen Christus 
flankeeren, zijn op eenigszins zonderlinge wijze op 
voluten geplaatst. 

A l deze beeldhouwwerken geven aan het schip van 

buiten een bijzonder rijk aanzien, liet koor is van 
ietwat soberder behandeling. Het effect is hier meer 
in de groote lijnen gezocht. Dat het koor schijnbaar 
twee verdiepingen heeft, terwijl het toch in werke
lijkheid er slechts één bezit, verwonderde mij. Wan
neer de ordonnantie van Rodari, die de zijbeuken 
van het schip slechts één hoog vensters gaf, gevolgd 
ware, zou een beter geheel verkregen zijn. Maar 
zelfs Rodari heeft zich het koor zoo niet gedacht, 
want waarin zijn ontwerp ook van dat van Solari, het
welk uitgevoerd werd, verschillen moge, twee kleine 
vensters boven elkaar had ook hij geordonneerd. I Iet 
blijkt echter spoedig, waarom dit zoo geschied is. 
De reusachtige orde, die Michelangelo later bij de 
St.-Pieterskerk zou toepassen, durfde men in 1519 
nog niet aan. Daarom werd ter hoogte van de kapi
teelen der Gothische kerk een kroonlijst getrokken, 
om zoo pilasters van de halve hoogte te kunnen 
maken. 

Het is we! te zien, dat het koor niet vóór de 17e 
eeuw voltooid werd. De vrije, decoratieve opvatting 
der details, die door Rodari werd toegepast, scheen zijn 
opvolgers blijkbaar niet meer toe te lachen. De meer 
strenge manier van Vignola doet zich in de bovenste 
orde reeds gelden, liij den koepel van Juvara is de 
manier der 18e eeuw natuurlijk merkbaar. Ondanks 
al deze verschillen vormt echter toch het koor, op 
zichzelf beschouwd, een veel beter geheel dan men 
zou denken, liet is slechts te bejammeren, dat de 
koepel niet grooter van afmetingen werd genomen. 

Treden wij 1111 het inderdaad majestueuze interieur 
binnen. Als wij daar van het ensemble hebben ge
noten, trekken ook de details onze aandacht Ieder 
altaar is bezienswaar ig. Aan de zuidzijde vinden wij 
het eerst dat van Sant' Ambrogio; het wordt niet 
meer gebruikt en de eigenlijke altaartafel is wegge
nomen. Maar het achterstuk, van marmer en tegen 
den muur geplaatst, is nog aanwezig. Het werd in 
14S2 , blijkens een opschrift, door Jacopo de Vitu-
dono, kanunnik der kathedraal, gesticht. De ver
vaardiger heeft zijn naam niet op zijn werk vermeld. 
De heiligen, in hoog relief gebeiteld, zijn niet zoo 
fraai als die van de gebroeders Rodari. De hoofden zijn 
te groot en de verhoudingen laten te wenschen over. 
Het ornementeele gedeelte is echter voortreffelijk. 

\ u volgt een modern monument, dat door zijn 
pretentieuze marmerbeelden met de omgeving ten 
eenenmale vloekt. 

Het altaar van Santa Eucia, door Tomaso Rodari, 
heeft veel overeenkomst met dat van Sant' Ambrogio. 
Vooral de kandelabervormige pilasters zijn keurig uit
gevoerd en spreken van groot meesterschap. De tafe
reelen uit de passie, tusschen rijke pilasters en friezen , 
herinneren door hun strenge, haast hoekige behan
deling aan Mantegna, die toen veel navolgers vond. 
„Opus per Tomam de Rodariis de Marozia, 1492" 
staat op een cartel. 

Xaast dit altaar hangen twee schilderijen in tem-
peraverf, die aan Bernardino Luini worden toege
schreven , doch die eerder van een zijner leerlingen 
zullen zijn. Zij stellen St. Christoffel en St. Sebastiaan 
voor. 

Nu komt weer een moderne inscriptieplaat die ver
meldt, hoe Celeo Cattanco een belangrijk bedrag tot 
herstel der kerk heeft gegeven. Hoe eer zij verwijderd 
wordt, hoe beter. De sarcophaag van lionefazio da 
Modena draagt het jaartal 1 3 4 7 , en is afkomstig uit 
de vroegere kathedraal. 

De bisschop ligt met omhooggeheven handen in 
vol ornaat uitgestrekt. Op de sarcophaag, aan de 

voorzijde, zijn drie reliefs, die tafereelen uit het leven 
van lionefazio en de H , Maagd verbeelden. Hij het 
andere beeldhouwwerk staat dit I4e-eeuvvsche voort
brengsel natuurlijk achter. 

I let altaar van Sant' Abondio is zeker een der 
rijkste, die de kerk bezit. De eigenlijke tafel is met 
drie marmeren reliefs versierd, tafereelen uit het leven 
van den heilige, nog min of meer middeleeuwsch van 
karakter en zeker omstreeks 1400 gemaakt. Ilet achter
stuk, van gesneden en verguld hout, is zeker een 
der prachtigste werken van dien aard, die ergens ter 
wereld te vinden zijn. De maker ervan is niet be
kend ; men veronderstelt dat het Andrea Passeri van 
Torno, aan het meer van Como afkomstig, geweest 
is. In 1514 is het werk voltooid. De rijkdom en de 
uitvoerigheid der behandeling spotten met elke be
schrijving. Bovenaan staat de II. Maagd met haar 
kind, met den kleinen Johannes aan haar voeten. 
Achter haar verrijst de Verlosser, met dc IIII. Catha-
rina en Eucia naast zich. 

Heneden staat dc II. Abondio in een nis, met 
mijter en staf. In paneelen zijn de door hem verrichte 
wonderen voorgesteld. Deze paneelen worden geschei
den door kolonnetten zóó rijk, dat zij zelfs die der 
Certosa nog overtreffen. De predella, het voetstuk 
waarop zij staan , schijnt vernieuwd. 

Ilet is wel vreemd, dat zulk een allerfraaist werk 
in geen enkele kunstgeschiedenis vermeld wordt, ia 
dat zelfs Baedeker, die toch anders met zijn sterretjes 
niet karig is, het geheel verzwijgt. Zeer goede photo-
graphieën , die het kerkbestuur heeft laten maken , hoop 
ik weldra in de Xederlandsche bewerking van Sprin
ger's Renaissance te publiceeren. 

Ilet altaar van San Girolamo heeft een schilderij 
van Luini, die de II. Maagd voorstelt, door muziek-
niakende engelen omgeven en van San Girolamo, 
Sant'Antonio da Padova benevens andere heiligen 
vergezeld. Op de lijst staat: Bernardinus Lovinus; 
een jaartal ontbreekt. De schilderij is een fraai voort
brengsel, en doet hier en daar aan Lionardo denken. 

liet hoofdaltaar is uit de achttiende eeuw; het is 
rijk in marmer en brons bewerkt en een goed werk 
uit dien tijd, doch het kan zeker niet in harmonie 
met de omgeving worden geacht. 

I le altaren in de beide nissen naast het koor zijn 
I7e-eeuwsch werk, en ofschoon niet onverdienstelijk, 
ja zelfs rijk, missen zij toch de bevalligheid van de 
vroegere werken De Barokstijl is hier niet op zijn 
plaats, en al dit marmer, albast en brons, die ge
bogen lijnen, men zou ze gaarne door wat anders 
vervangen zien. 

In de Capella del Crocifisso is boven het altaar een 
kruisdraging aangebracht, in 1498 door „ T h o m a s 
Rodarius" gemaakt. Hier is de invloed van Mantegna, 
vooral in de figuur van den klagenden Johannes, 
duidelijk waarneembaar. 

Aan de noordzijde der kerk zijn de altaren van 
minder belang. Alleen dat van Santa Apollonia ver
dient de aandacht. In de opvatting herkent men de 
manier der portalen aan de zijgevels Ook hier zijn 
de details beter dan het ensemble; vooral de be
kroning is te zwaar. Maar het ornementwerk is voor
treffelijk. 

Eenige schilderijen van Gaudenzio Ferrari worden 
geprezen, doch mij schenen zij niet zeer belangrijk 
toe. De geschilderde glazen zijn grootendcels modern, 
doch eenige wandtapijten uit de irte eeuw, deels 
Vlaamsen, deels Italiaansch werk, verdienen bezich
tigd te worden. 

De kerk bezit twee orgels, die ieder door een 
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galerij van marmer, in 1515 gemaakt, gedragen 
worden. De plaats dezer orgels is ongewoon, althans 
voor ons Nederlanders; zij nemen namelijk de ooste
lijke travee der zijbeuken in. De kassen, die geheel 
verguld zijn, evenals de orgeltribunes, dragen een 
1 "e-eeuwsch karakter. De doopkapel is een kleine 
ronde tempel, wiens koepel door acht prachtige 
marmeren kolommen gedragen wordt. Ook de doop
vont is van dit kostbaar materiaal gemaakt. 

Behalve de kathedraal bevat Como nog andere be
langwekkende gebouwen. Vooral een paar kerken uit 
den eersten Romaanschen tijd zijn bezienswaardig. 
San Fedele is een basiliek met pijlers tusschen de 
beuken en halfrond gesloten kruisarmen. die een 
trans bezitten. Maar het eigenaardigste dezer kerk is 
het koor dat, van een krocht voorzien, boven zijn 
gewelf een geheel open hal bezit, die door slanke 
zuiltjes wordt gedragen. 

De kerk van San Carpoforo heeft een krocht, die 
zeker uit de ge eeuw afkomstig is. Ook de klokke-
toren schijnt zeer oud. Maar misschien nog interes
santer is Sant' Abondio, die vijf beuken heeft, welke 
door zuilen gescheiden worden, en waardoor het 
interieur waarlijk verrassend werkt, liet koor wordt, 
wat in Italië zeldzaam is, door twee klokketorens ge
flankeerd. Ook hier is een krocht aanwezig. Deze kerk 
is gerestaureerd, en was vroeger de kathedraal der stad. 

De porta della Torre Rotonda is een zeer eigenaardig 
overblijfsel van middenecuwsche versterkingskunst en 
schijnt vroeger tot een kasteel behoord te hebben. 
In de nabijheid is het, in een Italiaansche stad haast 
onvermijdelijke standbeeld voor Garibaldi geplaatst. 
Op de Piazza Volta is deze geleerde in marmer te-
zien. Maar geen van deze moderne monumenten munt 
door groote kunstwaarde uit, 

Na al dit kunstgenot is een wandeling in de vrije 
natuur niet te versmaden. Ik ga dus westwaarts, en 
bereik 15orgo di Vico , een voorstad van Como. Langs 
prachtige villa's leidt nu de weg, die heerlijke ge
zichten op het meer biedt. Ken rijtuig brengt mij 
dan naar het hooggelegen station van den (iotthard-
spoorweg , die mij naar Milaan zal voeren. 

V I J F T I G J A R I G B K S T A A X V A N H E T 
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 . 

Op 31 Aug . a. s. te 2 uren zal een receptie plaats 
hebben in de lokalen van het , ,Zoölogisch-l?otanisch 
Genootschap" te 's-Gravenhage , alwaar de redevoering 
ter opening van het feest zal worden uitgesproken 
door tien president J. F. \ V . Conrad, waarna de eere
wijn zal worden aangeboden. 

In dezelfde lokalen wordt voorts het diner gehouden. 
De leden hebben dien geheelen dag vrijen toegang 

tot den tuin op vertoon van den oproepingsbrief. 
Na afloop van het diner is er reünie in de Sociëteits

tent in het Bosch, waartoe, naar de Raad van He
stuur zich meent te mogen vleien, voor de buiten 
's-Gravenhage woonachtige leden, op vertoon van 
den oproepingsbrief de toegang op dien dag zal zijn 
opengesteld. 

Te dezer gelegenheid is door de zorg van tien 
Raad van Bestuur en door de krachtige medewerking 
van een aantal leden van het Instituut, als herinnering 
aan de heuchelijke gebeurtenis een Gedenkboek be
werkt geworden, hetwelk zijne voltooiing nabij is. 

Het werk zal zijn in groot folio-formaat, in twee 
kolommen, met geheel nieuwe letter gedrukt, rijk 
geornementeerd en voorzien van 84 platen. I let geeft 
een overzicht van hetgeen door Nederlanders in de 
laatstverloopen vijftig jaren op het gebied der tech

niek cn van de kunsten cn wetenschappen van den 
ingenieur is tot stand gebracht in Nederland, in onze 
overzeesche bezittingen en in den vreemde. 

Dit kolossale werk, dat aan de inteekenaren tegen 
/' 5.— wordt berekend, zal in den handel worden 
gebracht voor ƒ 12. Het zal een sieraad zijn in elke 
bibliotheek. 

Ten behoeve van de zusterverecnigingen in het 
buitenland zal later een FYansche vertaling worden 
uitgegeven. 

TECHNISCHE V A K V E l f EENNil.N'ti. 
AFDEELING ROTTERDAM. 

ingevolge besluit dor vorige Ledenvergadering wasde Augustus-
vergadering der Afd. vastgesteld op ït Aug, als zijnde de ver
jaardag van de oprichting der Afd. Het plan. om dezen 2n ver
jaardag feestelijk te vieren, was niet doorgegaan wegens gebrek 
aan voldoende deolneining. 

Na de voorlezing cn goedkeuring der notulen richt de President 
een toespraak tot de vergaderde leden met het oog op het feit, 
aan den datum van heden verbonden. Hij Bchetst in losse trekken 
het ontslaan cn de ontwikkeling der Afd.. releveert enkele merk
waardige gebeurtenissen en eindigt met een heilwensch voorden 
bloei der Vereeniging en een opwekking aan dc leden om daar
toe mede te werken. Meer in het bijzonder voor de a. s. winter
vergaderingen noodigt hij de leden uit, zich beschikbaar tc 
stellen tot hot houden van een voordracht. 

De heer J . C. fels doet eene belofte in dieti geest en hoopt. 
dat zijn voorbeeld navolging zal vinden. 

Van de heeren Wenk & Birkhoff, boekhandelaars, is Ingekomen 
een aanbieding, om 10 korting toe te atuun aan de lellen 
der 'I'. V. voor alle bij ben verkrijgbare artikelen. Dit aanbod 
wordt niet algenieene stemmen aangenomen. 

Hij de rondvraag aan de leden komt ter sprake cen merk
waardigheid, gezien op de Dordtsche tentoonstelling. Kr wordt 
voorgesteld, om gezamenlijk eens te gaan kijken Ito heer I'. O. 
itemoski zal daartoe een stoomboot ter beschikking stellen, 
hetgeen dankbaar aanvaard wordt. 'I'ot een goede regeling der 
zaak worden de heeren I'. (i. Itemoski, B. C. Prins en J . C. 
Fels benoemd tot het vormen van een feestcommissie. 

Hierna werd de vergadering gesloten. Velen bleven nog ge-
rtiinien tijd in gezellig samenzijn bijeen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij koninklijk besluit is dc scheepsbouwkundig en werktuig

kundig ingenieur C. Penning benoemd tot adspirant-iugenieur der 
marine. 

— Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
is benoemd tot adspirant adjunct-ingenieur bij den dienst van weg 
en werken de heer B. .1. Haitsma Mulier, civicl-ingeuieiir te 
Lochcm. 

— lïy beschikking vun den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter: II. A. N'ijsscn, nij den aanleg 
van havens aan het Zh'pe. in verband met dc aan te leggen stoom-
tramwegen, eu \V. I'. A. Hogethorn te Middelburg bij de voor
ziening iler boorden van het kanaal vau 'l'er Neuzen. 

— Bij koninklijk besluit zijn bij het aan het Departement van 
Koloniën verbonden technische bureau benoemd: lo. tot adjunct-
ingenieur de heeren M. Wcsterbaan Muurling en II. lialjon. 
thans respectievelijk technisch ambtenaar 2o kl. cn tijdelijk 
technisch ambtenaar 2e k l . ; 2o. technisch ambtenaar 2e kl. de 
heer H . \V. Verhoop, thans opziehter le kl 

— Tot directeur, tevens leeraar in het bouwkundig- cn vak-
teekencn enz. aan de avondschool voor ambachtslieden tc't.ouda 
werd benoemd de heer B. E. Spijker, thans leeraar aan de 
school van het Genootschap M. S. (l tc Leiden. 

V A C A N T E B E T R E K K I N O E N . 
— D i r e c t e u r do r g e m e e n t e w e r k e n to Leiden. 

Jaarwedde ƒ4000. Adres Burg on Weth., uiterljjk i l l Aug (Zie 
adv in dit no.) 

(i e r o ii t i ii c c r d t e e k e n a a r , op een technisch bureau 
te 'sGravenhage. Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. K. A., 
Advert-bur. liebr. Bclinfante, 'sGravenhage. 

— L c o r a u r i n ho t h a n d - en o r n e m en t t e v k e n i - u , 
boe t se ere n cn b e e l d h o u w e n aan do ambachtsschool te 
's-Gravenhage Jaarwedde / 1000 I'I ƒ 1200. Adres den Directeur 
(Zie advert, in dit no.) 

— A s s i s t e n t v o o r het ha n d t ce k o n e n aun de Gemeen" 
te teckenschool te Bergen-op-Zoom, mot acte 1. o Jaarwedde/'WO-
Xdres vóór 1 Sopt. aan den President van gen. school. 

— T e e k o n a a r - k l e r k 8c k l . bjj den dienst van publ. 
werken tc Amsterdam. Jaarwedde föOO tot l'HOO. Vereischten: 
a niet ouder dan 28 juar; ó goed teekenen en schrijven; cdiploma 
eind-examen II. B. S. ö- of U-jarigen cursus óf ecu ambachts
school, óf niet goed gevolg werkzaam geweest bjj een ing. of 
arch. Adres den directeur der publ. werken. 

VERVOLG DER UITSLAGEN. 
'w-J ï ravenhage , 13 aus.: lo. het her. 

stellen en verbeteren van intercommunale tele-
ptiounlijnen in de provincie Ziiidliollaiid: minste 
ioschr. C. J. Tierolll', Kozeudaal, / 8:16. Itamiug 
ƒ 9G0. 

2c. bet lie-stellen en verbeteren van rijks-
telegraatlijurn laugs den Nederlsnd ĉheu Centraal* 
ipoorwegj minste iusclir. W. A. Verbruinden. 
Waildinksveen, f 1160. Raming f1614. 

8o. het leggen en [sgraren van kabel* te 
Amsterdam en het wijzigen van h-slaande ge- 1 

leidingen aldaar; minste iasehr. C. J. Tierolll'| 
fUM Raminit / 17C0. 

(•rollingen, 18 Aug.: bet bouwen van een j 
bouten corisuintietent up hit terrein van de 
nieuwe Ijsbaan aan den Korreweg te Oruuiuger.. 
,ii.it r nebeer van den arch. I1. M. A lluurinau; 
intrek. 2-'l bili, als: ('. Hillebrands, Nietap, 
/ 5'jfi0; fi. Radeaaker /'.ïlöU, E. Saii.lt/4U8n. 

A. v. d. lierg ƒ4888, II. K. Hol M88.Ï, II. 
Huisman, Oaderdcsdiia, /'4S49; .1. Pot,Steilum, 
ƒ482.1; I). Snot f482(1, II. Moorman, llrdiiin, 
ƒ4760; II. I'. v. Duinen f WAO, H. Bos / 4651), 
B. Jansen, Middclstum, fV>K\; I, .1. Suilt, 
Moleurij, ƒ4570; W. C. I'. Krine ƒ4546, K. 
Danhnf, Bill.,, M48D; H. Peter» ƒ4444, l>. 
Uithuil'ƒ4444, (1. K. Wolrich, Hoogezsnd, I 4884; 
I' v. d. Werf ttOiS, 0. Huzinga ƒ4:1:12, A. 
Maullnirb en B. Wilken. / 4287. A. Sickiuan, 
Hoogkerk, ƒ4178; Van S-renn en Koniug ƒ 3918. 
Geguml lie overigen te Groningen. 

NAGEKOMEN AANKONDIGINGEN. 
D I N S D A S , M4 Aagnatna. 

Delf t , te 12 uren, door den directeur der 
artillerie inrichtingen, op zijn bureel Van Lecuwea-
hoeksingel: de levering van eiken-, dennen-, 
grenen , vuren- en wilgenhout. 

N A G E K O M E N I I T S L A G E N . 
Weill, 7 Aug.: a. liet verbouwen der school 

en b. het makeu vau sctiuultueubelen; ingek. 
10 bilj., als: a. ' b. 
G. Kijk. Wehl, ƒ «GOO / 7.15 
Th. J . Lenderink, Groezeo, ,, .'1600 „ 740 
W. Stark, üidara, „ :«62 „ 921 
,1. Wolters, idem, „ 81S1 „ 920 
A. Gieskes, Asewjjn, „ .'1050 „ 860 
II. Karps, Wehl, „ 8024 — 
B. Thomaueu, idem, „ 8021 — 
A. Kijk, idem, „ 290(1 — 
II. .M. Berenilseu. Koppel, „ 2897 — 
G. Th. W. Menluile, Wihl, „ 2790 „ 750 

Jl K It K It K K 1.1X ti K X. 
Amsterdam. Het bouweu van eeu hoogere 

burgerschool 5-jarigeu cursus »;iu de Koelof-
MarUtrsal alhier is gedund aan deu heer J. M. 
Piniter alhier vuur ƒ48,000. 

Met 1 November e. k. 
vaceert te LEIDEN 
de betrekking van 

D I R E C T E U R 
der Gemeentewerken. 
Jaarwedde f4000. 

Zij, die voor (leze be-
trekking in aanmerking 
wenschen te komen. 
worden verzocht zich 
bij liet Gemeentebestuur 
aan to melden vóór of 
op '31 Augustus a. s. 

Aan de A W11 AClITSSCHOt>L te 
'•-f-raren/tfifje wordt gevraagd: 

Een LEERAAR 
in H a n d - en O r n a m e n t - t e e k e -
i K ' i i . I l o c t i i " i t ' l l en Beeldhou
wen op een jaarlijksch salaris vun | 
f l O f l O a fl'4»0 naar gelang van 
bekwaamheid en lesuren. 

Nadere in formatter] en schriftelijke 
aanbiedingen aan He school tot '27 Aug. 
a. s. bij den DIRECTEUI.', die daarvoor 
ook te spreken zal zijn van '10—27 
Augustus. 

Til. VAN HEEMSTEOEOBELT, Sanitary Engineer. 
M e m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO De Itnylerkailr, AMvrKIM» % VI. I'iliaaiil: :til Itol.ln. 
Hoofdagent voor Nederland, België cn Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 

_ Specialiteit voor de Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 
Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, Waschtatols, Urinoirs KM.. - V K K W A It H I Xti ra V F. X T I I, V T I E . 

Belust zich met de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. 
Teekenin-en en prijsopgaven gratis. Wedervorkoopors genieten liet gebruikelijke rabat. 

H. ZIMMERMANN, utrecht. 
V E R T E 0 E N ' W O O R D I O E R 

der H a n n o v e r a c h e M a s c h i n e n b a n A . - Q . l a 
L I N D E N voor H A N N O V E R . 

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 G e r i b d e p i jpen en K a c h e l a 
voor a t o o m en w a t e r . 

Gratis begrootingen. Billijkt pnjztn. 

WILE TllJiMAXN8'SCHK WKLLHLECH-
FABRIK r. VERZIXKKRKI. KKMSCIIEID. 

O V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N enz. van gegolfd plaatijzer 

ROLLUIKEN van Staal of Hout in verschillende constructies. 

Vertegenwoordiger:B J . HESSELINK.Keizersgracht263.Amsterdam. 

o F i^ > « A c m : m 
i l PORTLAND CEMENT 

Grootste 
I M I U I K I ; i ( - h ( O H 

f 
a 

II. LONDON, 0VENB0DWER 
H a a r l e m . 

1IEETK L U C H T O V K N S . 
Zeer stttk tvarmtehoiidend. 

(I0KDLELH. KOLEN YhltlilU'IK 
Solide Gebouwd. 

B e z i t t e n a l l e ( • e m a k k e n . 
Vraag I'rjjs en ProxpectUN. 

PRaNSCHBOFRüNDE OVENS 
n e t Draa ibare Vloer . 

STOOM- en ROGGSBRO0D0TENS. 
Teekeningen wonleD gratis verstrekt. 

Vo2(loef ailii 
s i r e n n s t e 

i^«leui.«lelUklieia keur. ( D 
I Vertegenwoordigers: A . OOSTHOEK & ZOON, Alfen a|d. Rijn v a n / m u f e n van ttaai, in verschillende 

countructiê'm. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

•• . U. IU. SVtlOM/ltr.. 

Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAI. 

GEBR. H E S SE, Damrak 6 8 , 
AMSTERDAM. 

Leveren complecte « ' I . O M K T I X I C K I I T I M . K V . 
„ , K A U I X K I I ' H T I S U E X . 

W'ASCHHAKKEN, <iASORNA.ME.NTEX enz. Tegen concurreerende prezen. 
Plaatsins: en inrichting door geheel Nederland. Teekeningen en prjjsi'ouruuteu op 

aanvrage. Wederverkoopcrs ontvangen het gewone rabat. 

http://Saii.lt/4U8n
http://iASORNA.ME.NTEX


AARBESTEDING. 1 Amsterdamsche Jalousiën fabriek 
Op Z a t e r d a g 21 A u g u s t a s 

1S!>7, des middags 12 uur, zal door 
de Architecten-Ingenieurs A. W. 
"WEISSMAN en P. H. V A N NIFTRIK 
te Amsterdam, in het Rechthuis te 
Watergraafsmeer, o p e n b a a r worden 
aanbes teed: 

H e t b o n n e n v a n eene V i l l a 
a a n den M i d d e n w e g a l 
d a a r . 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde Architecten-Ingenieurs te 
hunnen Kantore. Plantage Parklaan i, 
alwaar bestek cn teekening tegen 
/*1,50 per stel verkrijgbaar is. 

IC Maatschappij 

tegen Brand 
D . N E D E R L A N D E N . . . 

' s -GKAVENHAGE, Hefhfleitt, 
hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein ROT
TERDAM, Zmdblaak 5S — BREDA, 
Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-
etraat . 

L A I ï F i P R E M I U M . 

Isehade 

Lieliwriikinnclitiiiff 
H . J . M O n D T P C Z N , 

Scheokstraat 7 4 's Graven hage 
Lichtdrukken op blauwen groml 

f».Hó per M-
klein formaat „ O . M „ ., 

bl. op witten grond ., 1.80 „ „ 
klein formaat ,. 1 . 4 0 „ ,, 

Spoedige levering. 

Speciaal Adres voor: 
ZONSCHERIYIEN, 
T O C I I T N C H K R X G ! * , S R R B E D E K * 

K I \ o , « l a s , J a l o u s i ë n enz. 
Eenig adres voor 

f Houten Parquettapijten. 
S P E C I A L E F A B B I K K V A X : 

Q o B c l i l l d o r c l o - w l r a . l d E . e l B o z - c a . l J z i e x i . 

J.R KROGER & Zonen j S t L n c i e n a t e e g 4,AMSTICKDAM. 

_A_riili«ïm. 
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 E K J t E E T -

BN ANDERS 
I X S T R I J I I I X T E S , 

voor INGENIEURS, A R C E I T E C T E M , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, em-

< » > » : m « i l l e e r d e 

JPeil sch t i l cn . 
WEEGWERKTUIGEN. 

P. B. W. SINGENDONK, _ T J . 

tt J^ lJJ -^^ L E V E R T allo 
\ ^ " e soorten H E K W E R K en 

verdere Smidswerken , tegen concnrrceronde prijzen. 

LEIDEN, 
Machine-, Stoomketel- en Conntruetiefabriek. Ke.hcepshouwwerl met Dwurshelling, lang50M 
Stoomhooten-, Ragger-en Spoorwcgmateriaal. 1,1/er- en Koporgietory. Zware en Lichte Sniee-
worken. Ankers, IJzeren eu Malen Kettingen mot certiticaat van Lloyd's en liureau Veritas 

Corns. GrlPS Cornszoon, Dordrecht. 
C R K O S O T K E R E N 1 
Itl K \ K T T H R R E N \ op strengste k e a r . 
K Y A M S I : F . R I ; \ \ 

G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E E R I S J G . 

I I O I T l i A \ I » K I J — DWAKSIilCtOERS. 
Machinale Jalousiën Fabriek H . S C H M I D T & Z O O M . 
voor I I I I Z F . X cn B L O E M E N - j 
K A S T E X . Corieurreerende prijzen, i 
ruimen voorraad. 

Houtbereiding tegen bederf\ 
Kyanisecrinrieliling;. 

Handel in Wagenschot, Rondklossen cn eiken llcttcklioilt. 
Voorhanden gezaagde en ongezaagde Slavonischs* K O I K I k lossen . 

Groote voorraad gezaagd en ongc/.aagd W A G E N S C H O T . 

Kantoor: MJKSTRAAT 40, AMSTERDAM. 

H . L E N S I N K , 
HOUTHANDEL, A R N H E M , 

levert panklaar gekyanliieerd (ral 
en EwnmvrU) 

Hasterworkon Schuttingen, Vloorec 
Vloerrlbben, Broeibakken, enz. ens. 

E e n i g z e k e r w e r k e n d r e u k - e t 
k l e u r l o o s m i d d e l . 

H. & J. SUYVER 
FABRIKANTEN V A N 

HL 
op de Intern. Tentoonstelling te Amster

dam 1883 bekroond met 
EERE DIPLOMA hoogste onderscheidtir]i 

Hollandsche Ta l* en Zeepaard, 
Bickerstrftat 

A M S T E R D A M . 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

DIJKERMAN è BDIJZERD. Breda 
SPECIALITEIT in verp laat sbare 
• l on ten w o o n h a 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 en 
T u i i i k o e p e l * . 

Ter drukkerij der Niiainloo/e Vennootschap 
„Het Vaderland", 

32»'< JAARGANG N " . 34. Z A T K R D A G , 21 Augustus 1897. 

REü.vc.Thi 1:: V, W. VAN' l iENDT J t A d r e 
Abonnementsprijs per jaar voor liet binnenland f5.—, waarover 

op 1 April en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
lielgie, bij vooruitbetaling / 0.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederlandsch-IndiC cn Transvaal, bij vooruit
betaling r'7.50 

Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, \'an Bylandtstraat 116,'i-Graven Aage, 
Advertent ien vau 1 1 <»t 6 rebels f\ co, liet bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer /ü.15. (ir;-ote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke Hommers met 
plaat ƒ0.25, zonder plaat /0.15. 

R K I S II R I N N E R I N G E N . 
D O O K 

A . W . WEISSMAN. 
V . 

Milaan. 
De reis van Como naar Milaan is niet bijzonder 

interessant (>ok wat comfortabele inrichting betreft, 
laten de Italiaansche spoorwagens te zeer alles te 
wenschen over, dan dat men er voor zijn genoegen 
in plaats zou nemen. 

De bergen vertoonen zich weldra niet meer; de 
laat-te is de Camerlata, waarop de bouwvallen van 
een oud kasteel nog zichtbaar zijn. Dan komt een 
heuvelachtig land en ziet men alleen aan den hori
zont de Monto Resegnone. Eindelijk, bij Monza , 
waar een modern en voor Italië bijzonder goed inge
richt station de aandacht trekt, begint de I.ombar-
dijsche laagvlakte , die zich uitstrekt tot Venet ië toe. 

De aankomst te Milaan beantwoordt niet geheel 
en al aan de verwachtingen. 1 let station, welks 
fresco's en beeldhouwwerken Baedeker een afzonder
lijke vermelding waardig acht, is een vuil, niet groot 
en slecht ingericht gebouw, dat den architect niet 
lang zal doen stilstaan. Daar in Italië nog overal de 
stedelijke accijnscn bestaan , zoo vindt er aan de-
stations een visitatie plaats, die echter niet streng is 
en ga.iw afloopt. 

Talrijke omnibussen van hotels staan op het Stations
plein te wachten. Ik maak er echter geen gebruik 
van, doch geef alleen mijn bagage mede, om te 
voet het Domplein, waar mijn hotel gelegen is, te 
bereiken. 

Door de prachtige Giardini Pubblici, die ten deele 
uit de vorige, ten deele uit deze eeuw af komstig zijn, 
bereik ik het Corso Venezia , een breeden boulevard, 

die met verschillende meest moderne gebouwen prijkt. 
Het Palazzo Ciani zoowel als het Palazzo Saporiti 
zijn beiden van aanzienlijke afmetingen. De architecten , 
naar wier plannen zij werden opgetrokken, hebben 
zich door de l6e-eeu\vsche voorbeelden laten inspi-
reeren. Doch het juiste gevoel voor details, dat den 
meesters van dien tijd steeds eigen is, heeft den 1 9 e -
eeuwers ten eenenmale ontbroken. Alles is banaal en 
levenloos. Aan het einde van het Corso kan het 
Seminarium, een werk door Giuseppe Meda in tic 
16e eeuw voltooid, den wandelaar doen zien, hoe 
groot het verschil tusschen een origineel en zijn na
volging soms is 

Het Corso Venezia is een van de hoofdverkeers
wegen der stad; een zuidelijk drukke menigte beweegt 
er zich op en neer. I Iet nu volgende Corso Vittorio 
Emanucle is nog levendiger; daar zijn de fraaiste 
winkels en wordt een soort van pantoffelparade ge
houden. 

z\an het eind van het Corso Vittorio Kmanuelc 
vertoont zich plotseling de Kathedraal, doch van de 
koorzijde en dus geheel anders dan men zich haar, 
naar de afbeeldingen te oordeelen, heeft voorgesteld. 
De eerste indruk is vreemd. Men verwacht een koor
aanleg in den trant der kathedralen van Noord-Kuropa, 
en ziet als oostelijke afsluiting niets anders dan drie-
zijden van den achthoek, ieder van een reusachtig 
venster voorzien. Boven het kruis verheft zich een 
zonderling gevormde koepel met lantaarn; de kruis
beuk, van buitengewone breedte, steekt haast niet 
uit het schip, dat van zeer aanzienlijke lengte-afmeting 
is. En overal beelden, beelden en nog eens beelden, 
die meest modern schijnen , of althans vernieuwingen 
van vroegere sculptuur-werken. 

Ik weersta de verzoeking, om het gebouw binnen 
te gaan , want de avond begint reeds te vallen. Daarqni 
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ga ik liever naar de Piazza del Duomo, om de 
Galleria Vittorio Emanuele, die op alle reizigers zulk 
een indruk maakt, te bezoeken. 

Dit moderne bouwwerk , van zeer aanzienlijke 
afmetingen, rijk verlicht, van prachtige winkels en 
cafés voorzien, gevuld met een dichte menigte, die-
op en neder flaneert, is zeker wel geschikt, om het 
groote publiek te imponeeren. Maar de architect moet 
zich ergeren aan de banale details, die de onmacht 
der hedendaagsche Italiaansche kunstenaars op al te 
voelbare wijze aan het licht brengen. 

Den volgenden morgen gold mijn eerste bezoek 
de kathedraal, die zich nu op geheel andere wijze 
vertoonde dan den vorigen avond. Met mooie plein 
daarvóór straalde in liet helderste zonlicht, en de 
kerk-gevei, waarvan ik vroeger zooveel kwaads ge
hoord had, viel mij bepaald mede. Ja, zelfs moet 
ik erkennen, dat het mij niet noodig scheen, dien 
gevel af te breken en door een anderen te vervangen. 
Vooral het benedendeel, naar de plannen van Pelle-
grino Tibaldi gebouwd en met keur van beeldhouw
werk versierd is van groote kunstwaarde en doet zien 
hoe deze leerling van Vignola nog geheel van den 
geest der vroegere Noord-Italiaansche bouwmeesters 
is doordrongen geweest. Het is waar, zijn werk is 
Renaissance, doch is dit wel zulk een groot kwaad? 
Verdient deze eerlijke tijdgeest-uiting met verre ver
kozen te worden boven alles, want onze hedendaag
sche „Gothici" zouden kunnen maken? Als er wat 
gesloopt en veranderd moet worden, laat het dan 
het bovendeel van den gevel zijn ; de moderne Gothiek, 
daar aan het woord, heeft al heel weinig te beduiden. 

Ik had mij voorgesteld, dat de kerk' in de heldere 
witheid van marnier, zooals een Hollander zich dat 
denkt, zou glanzen. Doch dit viel mij tegen, want 
ook in Italië blijft dit materiaal zijn oorspronkelijke 
kleur aan de buitenlucht niet behouden; het wordt 
grauwachtig geel en is van andere kalksteenen bijna 
niet meer te onderscheiden. De detailleering der gevels 
is ongemeen rijk, doch niet interessant. Men duizelt 
op het laatst van al die beelden, baldakijns, fialen 
en traceeringen. 

Toen ik de kerk binnentrad nam juist de dienst 
een aanvang. Ren prachtige tenor, zooals men ze-
alleen in Italië vindt, zong een klagend Kyrie. Het 
interieur, breed en grootsch , was in een geheimzinnig 
duister gehuld. Alleen een crucifix, onder den koepel 
opgehangen, en door geel licht op Rembrandtieke 
wijze bestraald, was duidelijk te onderscheiden. De-
lijdende Christus beheerscht alles en, mag het beeld 
misschien als kunstwerk geen groote waarde hebben, 
door zijn plaatsing maakt het meer indruk dan menige 
andere schepping. 

Ook bij de kathedraal te Milaan trof mij, als bij 
die te- Como, de majestueuze breedte van het inte
rieur. Doch hier te Milaan zijn aan wederzijde van 
den middenbeuk telkens twee zijbeuken toegevoegd 
en dit geeft aan het ensemble nog meer breedheid. 
Kven als te Como verschilt de hoogte dezer zijbeuken 
slechts weinig met die van den middenbeuk en daar
door is liet, alsof de geheele ruimte één groote zaal 
wordt. Maar terwijl te Como het oog, na van de 
pracht der groote lijnen genoten te hebben, zich, 
aan het schemerlicht gewend, ook te goed kon doen 
aan de schoonheid der details, is dit te Milaan niet 
het geval. De Gothische bundelzuilen zijn niet fraai 
geprofileerd; dc nissen met beelden, die de plaats 
der kapiteelen innemen , zijn meer vreemd dan mooi, 
de beschildering der gewelven, die den bezoeker den 
indruk wil geven , alsof zij allen a jour bewerkt 

waren , is bepaald wansmakelijk. Ook de glasschilder
werken, meest modern, moet men maar niet op den 
keper bezien. 

Het beroemde beeld van den „gevi lden man" . tlie 
zijn vel heel gemoedelijk over den arm draagt. scheen 
mij esthetisch moeilijk te verdedigen. De i6e-eeuwsche 
vervaardiger , die den beschouwer verwittigt, dat niet 
Praxiteles, doch hij zelf hier den beitel gevoerd heeft, 
had zijn bericht gerust weg kunnen laten. De groote 
Helleen zou zich aan zulk een wansmakelijke voor
stelling niet hebben bezondigd. Kn de H . Carolus 
Korromeus, die in de krypO in een reliquiekas rust, 
dankt de belangstelling, die de bezoekers voor hem 
overhebben, zeker meer aan de deugden bij zijn 
leven tentoongespreid, dan aan de kunstwaarde van 
het omhulsel waarin zijn gebeente werd bijgezet. 

Ondanks Baedekers raad : „Niemand vcrsatime Dach 
und Turm des Doms zu besteigen", ben ik toch zoo 
vrij geweest, op den beganen grond te blijven. 1 )e 
schrijvers van reis-handboeken schijnen van meening, 
dat zoodra iemand het gebied van zijn vaderland 
heeft overschreden, er voor hem geen aangenamer 
werk is, dan al wat hoog is, te beklimmen, / i jn er 
geen bergen of heuvels, dan moet hij maar op daken, 
torens of koepels. De reizigers volgen dien raad trouw 
op en er zal wel haast niemand te Milaan geweest 
zijn, die niet „pllichtgetreu", in het zuidertransept 
zijn kaartje gekocht heeft, om naar den toren te
mogen klimmen en daar het „Alpenpanorama" te 
gaan bezien. Maar ik had mij reeds eenmaal eloor 
Baedeker met zijn „Alpenpanorama's" laten beetnemen 
en ik wilde niet, dat mij dit weer zou overkomen. 

Ik verliet dus de kerk en bezag het beeld van 
Victor Emanuel, dat het midden van de Piazza del 
Duomo inneemt. Als ruiterstandbeeld scheen het mij 
bijzonder geslaagd. Man en paard vormen een zeer 
goed geheel; alleen van een enkel punt gezien, is 
het, alsof het ros van het voetstuk valt. Doch alles 
is vol leven en de beeldhouwer heeft van den „re ga-
lantuomo", die nu juist niet tot de knappe mannen 
behoorde, een zeer karakteristieke figuur gemaakt. 
Een aardig denkbeeld scheen het mij ook, dat de 
haut-reliefs, die het voetstuk versieren, niet in om
lijstingen zijn gevat, doch één geheel vormen, dat 
den geheelen omtrek van het pedestal vult. Deze re-
liefs zijn met veel chic gedaan, doch de moeilijk
heden, die het moderne costuum den beeldhouwer in. 
den weg stelde, zijn niet geheel en al overwonnen. 

Aan de zuidzijde van de kathedraal staat het 
Koninklijk paleis, een tamelijk droog werk uit de 
iSe eeuw, toen de Oostenrijkers te Milaan heerschten. 
Doch oostelijk van dit gebouw verheft zich een ander , 
de Arcivescovado, waar de aartsbisschop resideert, 
en dat het meesterwerk van Pellegrino Tibaldi is. 
Deze bouwmeester toont zich. vooral in de ordon
nantie van de binnenplaats, zijn meester Vignola 
volkomen waardig. De details zijn streng, maar niet 
droog; de manier van Vignola leert men hier veel 
beter kennen en waardeeren dan wanneer men slechts 
de „ordeboeken" raadpleegt. Een zeer eigenaardig 
sieraad van deze binnenplaats vormen de reusachtige 
beelden van Mozes en Aiiron. 

Door de Galleria Vittoris Emanuele wandel ik nu 
naar de Piazza delle Scala, aan de noordzijde van 
de Kathedraal gelegen. Het is een zonderling, niet 
groot en ook niet regelmatig plein , waaraan de grootste 
schouwburg van Italië zich verheft. Die schouwburg 
maakt, van buiten gezien, al zeer weinig indruk. De 
architect Piermacini, die hem in 1778 voltooide, heeft 
zich al heel weinig moeite gegeven, om het bouw-
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werk aantrekkelijk te maken. Daarenboven is het 
slecht onderhouden , wat met het oog op de minder 
gunstige resultaten die de exploitatie in de laatste 
jaren gaf, geen verwondering kan wekken. Het ge
bouw was gesloten en er werden geen voorstellingen 
meer gegeven, zoodat ik over het interieur, dat 4 0 0 0 
personen moet kunnen bevatten, geen oordeel heb 
gekregen. 

Tegenover de Scala staat het standbeeld van Lio
nardo da Vinei , dat echter dezen grooten meester 
geenzins waardig mag heeten. Maar toch bezit het 
plein een kunstwerk van den eersten rang in het 
Palazzo Marino, gebouwd door Galeazzo Alessi en 
thans als raadhuis in gebruik. De plattegrond van 
dit paleis vertoont een onregelmatig vierkant. De 
architectuur der gevels heeft drie verdiepingen boven 
elkander. Beneden, boven een krachtig basement, 
zijn Dorische zuilen aangebracht, terwijl de vensters 
door jonische zuilen worden ingesloten. De verdieping 
daarboven is met Jonische pilasters versierd; de ven
sters bezitten hier hermen met zoogenaamde gebroken 
frontons daarboven. I )e bovenste verdieping heeft 
insgelijks hermen, die de kroonlijst dragen De kroon
lijst is van een attiek voorzien, dat misschien oor
spronkelijk als voetstuk van een balustrade was be
d o e l . 

De achtergevel is aan de Piazza San Kedele ge
legen. Hij is blijkbaar als voorgevel gedacht, wat 
te zien is aan het portaal met gekoppelde zuilen 
111 balkon dat daar is aangebracht. Het wekt be
vreemding, dat dit portaal niet in het midden van 
den gevel staat. Doch dit heeft zijn goede reden en 
wel, dat de Piazza San Kedele in Alessi's tijd nog 
(liet bestond, terwijl de Via dell' Agnello toen tot 
aan het paleis doorliep. Tegenover die straat moest 
de hoofdingang komen, en aan deze noodzakelijkheid 
heeft Aiessi de symmetrie opgeofferd Aan de zijgevels 
zijn echter de portalen in het hart geplaatst. 

In het gebouw worden de plannen van Alessi nog 
bewaard. en als teekeningen hebben zij niet veel te 
beduiden. Het verdient echter opmerking, dat de 
plattegrond hier zuiver vierkant is voorgesteld. Bij 
de uitvoering zou de bouwmeester genoodzaakt zijn 
geweest van de bestaande muurwerken gebruik te 
maken en daaraan zou de onregelmatige vorm te 
wijten zijn. Het was op verlangen van den bouw
heer, dat Alessi zijn plan dus moest wijzigen. 

Die bouwheer was een Genuees, Tomaso Marino, 
die omstreeks 1560 als pachter der zoutbelasting veel 
geld te Milaan verdiende en door Philips II in den 
adelstand werd verheven. Alessi was te Genua een 
zeer gezocht bouwmeester en tlit verklaart, dat de 
kcr. ze van Marino juist op hem viel. 

De binnenplaats van het paleis, ofschoon niet groot, 
is zeer rijk van detail Iedere zijde van het vierkant 
heeft drie traveeën. Gekoppelde Dorische zuilen dragen 
de benedenste bogen. De daarboven gelegen gedeelten 
zijn hoofdzakelijk- met hermen , nissen . bloemfestoenen 
en dergelijken gedecoreerd. 

De hoofdtrap draagt sporen van allerlei verande
ringen, in den loop der tijden aangebracht. Verschei
dene zalen zijn nog van hare oorspronkelijke ver
sierselen voorzien , die echter door niet goed begrepen 
restauratiën nog al veel hebben geleden. 

De groote zaal dient nu voor de vergaderingen 
van den gemeenteraad. De zoldering is versierd met 
een fresco, dat de goden van den Olympus verbeeldt, 
doch dat geen groote kunstwaarde bezit. 

Nabij dit paleis staat de kerk San Kedele, door 
Carolus Borromeus in 1569 als Jezuïetenkerk begon

nen. Pellegrino Tibaldi heeft het ontwerp gemaakt. 
In het bijzonder verdient de binnen-ordonnantie de 
aandacht. Slechts één beuk is aanwezig, die in een 
absis eindigt en die boven het koor een koepel heeft. 
De wijze, waarop de muren met pilasters voorzien 
zijn, herinnert aan de oud-Romeinsche triumfbogen. 
Ofschoon nog ver verwijderd van het barok-pompeuze 
der latere Jezuïetenkerken, maakt het geheel toch 
een rijken indruk. 

Mijn wandeling gaat nu door de Via San Giuseppe 
en de Via di Brera naar het paleis van dienzelfden 
naam, dat eens als collegie der Jezuïeten gebouwtl, 
nu de beroemde kunstverzamelingen van Milaan bevat. 
Het gebouw, aan tamelijk nauwe straten staande, 
maakt van buiten niet veel indruk. De gevels zijn 
grootendcels in een nog al onbeduidende baksteen-
architectuur gehouden. De binnenplaats imponeert 
wel door haar afmetingen en verhoudingen, doch is 
zeer eenvoudig gedetailleerd. In het midden staat 
Napoleon I, door Canova in brons gegoten De beeld
houwer heeft het zonderlinge denkbeeld gehad om den 
Corsicaan in Adams-costuum af tc beelden. Het is 
echter moeilijk aan te nemen, dat de Keizer voor het 
lichaam geposeerd heeft, want noch van zijn korte, 
gedrongen figuur, noch van zijn hangbuik-je is ook 
maar het minste waar te nemen. Het beeld is slank 
en fraai gespierd; v?.n Napoleon bezit het alleen dc 
gelaatstrekken. 

In de arcades van de binnenplaats zijn marmeren 
beelden van verschillende beroemde mannen opgesteld. 

•Het moderne costuum doet hier aan het effect van 
het geheel veel afbreuk. Het staat zoo bespottelijk 
iemand in manner te zien gehouwen met een gekleede 
jas en lange broek aan. 

Ken breed bordes leidt naar de schilderijzalen, op 
de eerste verdieping gelegen / i j zijn slecht ingericht. 
Die met bovenlicht hebben een veel te groote hoogte, 
die met zijlicht zijn hokjes, die mij sommige der zaal
tjes van het oude Trippenhuis in herinnering brachten. 
De schilderijen vielen mij tegen. Ik durf het haast 
niet te zeggen, maar Raffael's Spozalizio scheen mij 
niet veel beter dan een zoetelijke kleurendruk. Dit zal 
1111 wel aan mij liggen. want Baedeker noemt deze-
schilderij , die onder glas geplaatst is, „tier llaupt-
schatz der Sammlung". 

Zelfs tie fresco's van Luini, van de wanden gezaagd 
der kerken waarvoor zij geschilderd waren, maken 
hier niet den gewenschten indruk. In den vermaarden 
dooilen Christus van Mantegna kon ik niets anders 
zien dan een uitvoerige studie van een verkort mensche-
lijk lichaam. Bramantino, de leerling van Bramante, 
doch vooral de volgeling van Mantegna, doet zich 
in zijn madonna met engelen als een niet minder 
bekwaam teekenaar kennen , doch tevens als iemand 
dien het niet slechts 0111 waarheid alleen, doch ook 
0111 schoonheid te doen is. 

Ken zeer eigenaardige schilderij is het groote stuk 
van Gentile Bellini, een oudere broeder van den meer 
bekenden Giovanni. Hier zien wij voor het eerst, 
hoe een schilder naar historische getrouwheid streeft. 
Marcus is te Alexandrië predikende voorgesteld Om 
1111 tien beschouwer in gedachten naar Kgypte te 
verplaatsen, zijn obelisken en minarets op den achter
grond aangebracht. Ook zijn de personen in Oostersche 
gewaden gestoken. Van Giovanni is hier een stuk, 
Christus door zijn getrouwen beweend, in den trant 
van Mantegna, wat hard van teekening en koud van 
kleur. De Venetiaansche school, die later juist in 
het coloriet haar kracht zou zoeken, kondigt zich 
aan in een madonna met heiligen, door Bartolommco 



:r,8 

Montagna. \'ooral dc muziekmakende engelen op 
den voorgrond zijn allerliefst. Ook een schilderij van 
Francesco Francia, die een zelfde onderwerp behandelt, 
trok mij wel aan. Dc aangezichten hebben dat waas 
van lieflijkheid en reinheid, waardoor dc (Jmbrische 
school zich onderscheidt; toch is de schilder verre 
gebleven van de sentimentaliteit, die bv. in Perugino 
en den jongen Raffael zoo hindert. 

Is ile teekening, die Christus voorstelt, van 1 .ionar-
do's eigen hand? Het wordt, en met grond, be
twijfeld. Maar als zij werkelijk een kopie is, dan mag 
zij toch onder de meesterlijke navolgingen gerang
schikt worden. In het werk van Gaudenzio Ferrari 
ziel men den invloed van I.ionardo met dien van 
Perugino en Raffael zich vermengen. De marteldood 
der 11. Catharina is wat hard van kleur, doch dei-
compositie kan geen levendigheid ontzegd worden. 
Andrea Solario volgt in zijn Madonna de manier van 
Giovanni Bellini. 

De Nederlandsche en Vlaamsehe scholen zijn in 
deze verzameling slecht vertegenwoordigd. Vooral het 
vrouweportret van Rembrandt, van 1 6 3 2 , is niet een 
der standaardwerken van den meester. 

De Via I'iori Chiari brengt mij nu naar het ruime 
plein, als Piazza d'Armi bekend, en door verschei
dene gebouwen van beteekenis ingesloten, liet eerste 
is het Castello, een kasteel, in 1368 begonnen en 
door Gian Galcazzo Visconti gebruikt, om de stad in 
bedwang te houden. Het wordt nu gerestaureerd cn 
voor militaire doeleinden gebruikt. De middeleeuwsche 
vormen zijn nog duidelijk te herkennen. Gebakken-
steen is hoofdzakelijk als materiaal gebruikt, doch 
hier en daar werd ook gehouwen steen voor de ver
siering toegepast. In de ornementatie spelen de wapens 
van de geslachten Visconti en Sforza een groote rol. 

Napoleon had het plan, om de Piazza d'Armi tot 
een Romeinsch forum in te richten. Maar nu wordt 
er een park van gi maakt. De Fransche Keizer heeft 
echter toch enkele monumenten gesticht, die zijn 
„forum''-plannen in herinnering zullen doen blijven. 
In dc eerste plaats een arena, die naar het voorbeeld 
der Romeinsche amphitheaters werd gebouwd, maar 
op meer beseheiden schaal. Toch moet het amphi
theater 3 0 , 0 0 0 personen kunnen bevatten. Daar echter 
de circus-spelen, zooals die bij de Romeinen in zwang 
waren, in het leven der hedendaagsche Italianen haast 
geen plaats innemen, zoo wordt het gebouw maar 
zelden'voor zijn oorspronkelijke bestemming gebruikt. 
Architectonisch heeft het niets te beteekenen. 

De Arco del Sempione, die tegenover het Castello 
staat, is een dier navolgingen van antieke triumfbogen, 
die Napoleon zoo gaarne zag. In K 0 4 werd dit ge
denkteeken begonnen , om des Keizers heldendaden te 
verheerlijken. Maar het was in 1814 nog slechts ten 
deele van zijn marmeren reliefs en beelden voorzien, 
toen de Oostenrijkers weder van het Lombardisch 
Venetiaansch Koninkrijk bezit namen , en ook Milaan 
bezetten. 

Toen werden andere onderwerpen voor de ver
siering gekozen, dan Napoleon bedoeld had. 1 )e 
overwinningen der Oostenrijkers werden verheerlijkt 
en daarbij ook het Weener Congres en de Heilige 
Alliantie niet vergeten. Ken quadriga met de Godin 
des V redes bekroonde het geheel. Dc opschriften 
hadden op Keizer Frans betrekking. Zoo stond de 
poort tot 1 8 5 9 , toen Napoleon III en Victor Emanuel 
de Oostenrijkers uit Milaan verdreven en hun plcch-
tigen intocht binnen de stad hielden. De opschriften 
werden nu veranderd, doch de beeldhouwwerken 
liet men zooals zij waren. En nu leest men daar: 

„Bij den intocht der bevrijders Napoleon III en Victor 
Emanuel met hunne roemrijke legers wischte het 
juichende Milaan de vernederende opschriften van dit 
marmer weg en stelde de onafhankelijkheid van Italic 
daarvoor in dc plaats." 

{Wordt vetvolgd.) 

T E N T O O N S T E L L I N G T E A R N H E M . 

{Met eene plaat.) 

Op den 1 Juni jl. werd te Arnhem een tentoon
stelling geopend van Gcldcrsche industrie, waartoe het 
initiatief was genomen door de Algemeene Handels
vereniging te Arnhem. Door haar werd het schoone 
landgoed Sonsbeek gehuurd om er de tentoonstelling 
te houden. Ieder die dit landgoed van nabij kent, 
weet hoe schoon hier de natuur is. I loog opschietende 
boomen beschaduwen de lanen; het hellende terrein, 
het zeldzaam schoone bosch, de prachtige vijvers 
omringd van een weelderigsten plantengroei, maken 
dit landgoed tot een der schoonste plekjes van Neder
land en een poëtisch gestemde natuur zou allicht de 
verzuchting slaken, hoe jammer dat dit alles zoo 
wordt gebruikt en ontwijd ! 

Welk eene verandering! 
Tot voor korte jaren steeds bewoond door het 

Geldcrsche geslacht der Van Heeckeren's, ziet men 
thans voor het heerenhuis de inwoners en vreemde
lingen zich laven aan de verkoelende dranken daar te 
verkrijgen, en (ladderen de leden van de dameskapel 
de trappen in het huis op en af. Maar ook door die 
verandering heeft ieder gelegenheid te genieten van 
het natuurschoon van dit fraaie plekje. 

Dc plaat in dit nornmer geeft een afbeelding van 
de midden-travee of den hoofdingang van het tentoon
stellingsgebouw, waarvan de plattegrond vier zijden 
van een zeshoek vormt met een der hoeken over de 
middenas van den hoofdingang gelegen. 

Het eigenlijke gebouw is door de commissie ge
huurd , en alleen de voorbouw met veranda's en de 
onderbouw is daarbij gemaakt. Door het hellende 
terrein waarop het gebouw kwam te staan , kwamen 
dc beide vleugels met hunne vloeren ongeveer 5 meter 
boven den begane-grond, en heeft men dit benut 
door hieronder kolommen te plaatsen, die met bogen 
te verbinden en daaronder ter rechter- en linkerzijde 
geheel open café's temaken. Rondom de gevels loopen 
overdekte galerijen langs de winkeltjes, van waaruit 
men een prachtig uitzicht heeft op het terrein. De 
aanleg voor het hoofdgebouw is op het sterk hellende 
terrein zeer smaakvol. Met twee breede wegen, gaande 
langs mooi opschietend beukei hout, komt men op 
een groot plateau, waarop een muziektent staat met 
verhoogden vloer daaromheen; beide wegen vereenigen 
zich aan den voet van het breede bordes naar den 
hoofdingang. Daardoor lijkt de middentravee van het 
gebouw met haar beide flanktorentjes klein en fan
tastisch tegen den achtergrond van hoog hout. Het 
ontwerp van dit gebouw- is van den architect J. G . 
van den Berg, te Arnhem, terwijl de decoratie van 
het geheel is uitgevoerd en ontworpen door den be
kenden decorateur Ch. Roskam, die met smaak den 
hoofdingang heeft versierd met modern opgevatte bloem
en blad-ornementen en de groote bovenlichtvensters 
geschilderd heeft in imitatie gebrand glas. Een dezer 
vensters is op de gcvelteekening te zien. De tuinaanleg 
van het geheel is, naar men ons mededeelde, ontworpen 
door een der commissieleden, den heer G . T. Coers, 
aan wiens krachtige medewerking de totstandkoming 
van het geheel te danken is. 
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Aan den ingang van de tentoonstelling hadden de 
Waalsteen-fabrikanten een collectieve inzending van 
hun materiaal, in den vorm van een muur met pilasters, 
bogen met fries-architraaf" en kroonlijst, tevens dienende 
om de serre te ombouwen, waarin de Apostelen-klok 
was geplaatst en een tentoonstelling van kunst nijverheid
artikelen werd gehouden. Een en ander is helaas door 
een ongelukkig toeval een prooi der vlammen ge
worden. 

Alleen de muur, die zoowel van ontwerp, als van 
uitvoering slecht was, staat, jammer genoeg, nog. 
Dc povere kroonlijst die het geheel dekte en de veel 
te hooge attiek, maakten met de onzuivere lijnen der 
bogen geen schitterende voorstelling van wat men met 
Waalsteen kan verrichten. Trouwens vinden wij een 
expositie van baksteenen, uit 'e massa gesorteerd. vrij 
noodeloos werk. Geen vakman zal zich daardoor laten 
verblinden. 

Op het terrein zijn diverse kleinere gebouwtjes ge
plaatst, die de een meer, de ander minder aardig zijn 
van vorm en opvatting. Wij voor ons vinden de 
chocoladetent van Blooker in haar rustiek werk een 
der beste. Het van de Amsterdamsche tentoonstelling 
bekende gebouwtje van Van Marken's industrie te-
Delft staat hier zeer goed onder hoog geboomte en 
trekt veel bezoekers. 

Of de tentoonstelling aan de verwachting beant
woordt , is ons onbekend; velen betwijfelen dit echter , 
daar de eigenlijke Geldersche industrie voor het 
grootste deel ontbreekt. De Weteldkrouiek schreef in 
Mei: „Geheel onbekend is de Geldersche industrie 
daar buiten, en „onbekend maakt onbemind" is hier 
niet niet alleen volkomen van toepassing, maar velen 
kunnen zelfs een zeker gevoel van minachting niet 
verbergen , wanneer er gesproken wordt over industrie 
en handel in deze provincie. De tentoonstelling is 
bestemd om daarin eens een afdoende verandering te-
brengen. En omdat dit vooial liet doe! is , spreekt het 
vanzelf dat de daaraan verbonden voorbereiding onge
looflijk veel tijd en inspanning kost Zeer veel wordt 
gevorderd van de werkkracht van de mannen , die 
zich aan het hoofd dezer grootsche onderneming heb
ben gesteld" enz enz., en op deze tegenwoordig meer 
eu meer veld winnende manier gaat de beschrijving 
door. 

Van het gebouw heet het: 
„ W i e met het terrein bekend is cn zich herinnert 

de helling waaraan de grond daar onderhevig (sic.) 
is, zal begrijpen dat het met ongelooflijke moeilijk
heden gepaard ging om daar juist op die plaats een 
zoo groot gebouw te doen neerzetten. 

„ D e ontwerper de heer J. G . v. d Berg architect 
te Arnhem , die met de geheele leiding van het architec
tonisch gedeelte is belast, is er echter in geslaagd die 
moeilijkheden glansrijk te overwinnen door de linker
en rechterzijvleugels, welke door de helling van het 
terrein ongeveer 5 M . boven den beganen grond (?) 
kwamen, van een zwaren onderbouw te voorzien, 
welke ruimten, die ieder een oppervlakte hebben van 
± 5 0 0 M - , worden bestemd, links voor de hoofd
restauratie, rechts voor de volksbuffetten. Poor due 
wijze van bouwen haueft het hoofdgebouw als het ware 
tegen deu berg die hiei eeu hoogte boeiktvan 13 metei, 
hetwelk vooral bij avond eeu interessant, gesicht zal 
opleveren." 

Wij cursiveeren om te doen uitkomen het meestal 
dwaze van technische beschouwingen in niet-vakbladen. 
Volgens den schrijver is het hangen van een gebouw 
tegen een berg een kunststuk; wij vinden dit niet. 
Kunstig zou het in hooge mate zijn, maar leelijk , en 

het is dan ook gelukkig dat men dien indruk in 't 
geheel niet krijgt. \*ï 

Wij meenden den lezers geen ondienst te hebben 
gedaan cene schets van het gebouw te geven. 

F. 

P R I J S V R A G E N 
GEDENKPENNING, 

De jury voor den wedstrijd ten behoeve van den 
gedenkpenning, welke II. M . de Koningin wenscht 
te doen slaan bij gelegenheid llarer plechtige Inhul
diging te Amsterdam, heeft in een verslag aan II. M . 
de Koningin-Weduwe, Regentes, medegedeeld, dat 
haar 39 tijdig ingekomen ontwerpen ter beoordeeling 
zijn voorgelegd, dragende de navolgende motto's of 
onder scheidingsteekenen: 

1. S. V. 
2. Zonder ijver geen kennis, Zonder kennis geen 

leven. 
3. 1 >nbekend maakt onbemind. 
4. Concordia, 
q. I'ro 1 'atria. 
6. Genius Hollandiae. 
7. Remunj, 
5 . Zonder vlijt niets gedijt. 
<j. Acht juni. 

10. Concordia res parvae crescunt. 
1 1. Arbeid adelt. 
12. Eendracht maakt macht. 
13. II y a une grande influence cachée dans les 

beaux arts. 
14 Korenbloem. 
15. Arbeitseere voert tot eere. 
16. Houw en trouw, Vorstin cn Wetten! 
17. Spes alma supersit. 
18. Denken en werken. 
19. Rust roest. 
20. I.'union fait la force. 
21. Tandem fit calyx rosa. 
22. Trouw aan Koningin. 
23. Oranje. 
24. Regeeringssymbolen. 
25. X . 
26. Oranje. 
27. God , Nederland en Oranje. 
28. 1'ro patria. 
29. Patria. 
30. ( Iranje boven. 
31. 1 .abora. 
32. Vrede. 
33. In te speravi, 
34- - • 

35. l'our vivre en paix, il faut supporter bien de 
c hoses. 

36. O In hoe signo vinces. 
37. Oranje Nassau. 
38. Nederland en Insulinde. 
31), Kroon. 
De uitslag van het onderzoek van dc jury is ge

weest , dat naar hare meening dc vier volgende ont
werpen voor een prijs en derhalve ook voor cene 
uitnoodiging tot het vervaardigen van een definitief 
ontwerp in aanmerking komen: 

a. N". 38. Nederland en Insulinde. 
b. N". 39. Kroon 
e. N". 34. A (alleen voor zoover de voorzijde be

treft). 
d. N". 37. Oranje Nassau (alleen voor zoover elc 

keerzijde betreft). 



Hare Majesteiten, zich met de conclusie van dit 
verslag vereeni^d hebbende, zijn de couverten, inhou
dende de namen der bekroonde ontwerpers, geopend 
en gebleken dat de vervaardiger is van ontwerp: 

N ° . 38 de heer J. Hendr. Haars te Amsterdam; 
„ 39 ,, „ C. J. Hegeer te L'trecht. 
„ 3 4 ., Hart van Hove te Amsterdam. 

3 7 „ ,. J. Kuypcr te 's-Gravenhage. 
Deze heeren zijn uitgenoodigd tot het indienen van 

definitieve ontwerpen. 

Wij brengen in herinnering dat het programma 
van dezen wedstrijd in de Staatscourant van 13 Febr, 
j l . is opgenomen. De Jury bestaat uit de heeren Van 
Delden, Dr. De Dompière de Chaufepié , Van der 
Keilen, Jhr. D L - Ranitz en Jhr. Mr. Victor de Stuers. 

TECHNISCH K V A K V E1 i E E N H i 1N < i . 
Arni:i;i.iM; S'-GRAVENUM.Y.. 

Vergadering van 7 Augustus 1N.J7. 
I11 deze bijeenkomst, door 12 leden bijgewoond, werd mede

deeling gedaan vau ten verzoek der afdeeliug Amsterdam tot 
het verleenen van steun uan do pogingen, om donateurH tot de 
Vereeniging te doen toetreden. 

Hierop werden de Ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor 
oen diploma bezichtigd, waarna do heer L, A. van Essen eene 
kunstbeschouwing ent' van liet werk van Hugo Licht: „Arclü-
teetur Deutsehlanda". 

Met een woord van dank aan den heer Vnn Essen en eon 
verzoek aan de aanwezigen om de collega's tot hetere opkomst 
aan te sporen, werd de vergadering gesloten. 

HEKROXIXUEN OP DE T EX TOONSTELLING 
TE DORDRECHT, 

Hlijkens het rapport der jury zijn op de Tentoonstelling te 
Dordrecht toegekend S een-diploma's, iS2 gouden medailles, 
vergold-zilveren medailles. 81 zilveren medailles, ;{8 bronzen 
medailles en 18 eervolle vermeldingen. Voor zoover de bekro
ningen betrekking ht" hen op houwkunst, meubileering, versiering, 
verlichting, verwarming, bewerkte metalen, nijverheid, werktuigen 
cn gereedschappen, werden «le onderstaande toegekend: 

E e r e d i p 1 o m a 's. 
Krans van do Loo Sr.. Dieren. bukateen (met kleine zilveren 

medaille der Koningin). 
II. A P. v. Se'uïk, l'niiten parketvloeren. 
J. H Hillen, Amsterdam, meubelen 
H. I'. Jansen «.v. /OOM. id. id. 
J. P. v. ii. Schilde», Rotterdam, meubelen (met kleine zilveren 

medaille der Koningin-Regentes). 
( Jouden M e d a i 11 e. 

De Lint iV Co, Rotterdam, tegels. 
H. (i, lï. Kief', Nijmegen, hout- en marmer imitatie. 
A. C Sommer, 's-Gravenhage, tnoneeldócor en muurschildering, 
P. L . vun Oojjen, Rotterdam, ovens 
C. J Begeer, Utrecht, medailles 
Wed. A . Brand iV 'Au., Dordrecht, sierijzer voor kunstsmeedwerk 
ti . C. Koeeor & /n., 's-Gravenhage, du. voorwerpen in goud, 

zilver en diamant. 
.1. W. Mgnlierï', l'trecht. kunstaardewerk. 
Joiin Kievits *t v. lieede Cz., I'upeudrecht, direct werkende 

•toomdynamo in werking. 
II. Paul. Leiden, teekening van het scheprad van liet stoom

gemaal van den Llsbroekerpolder. 
V e r g u l d - z i l v e r e n M e d a i l l e . 

A. A lï. van ItiTgen. lleiligerloe. torenklok op Ood-Dordt-
Jan J aars in a, K-Graven hn ge, Insluit-schild vulkachels. 
It. I lrich. Amsterdam, glasslyperjj. 

Z i l v e r e n M e d a i l l e 
D- J . lïreedveld. Dordrecht, marmer enz. 
Ocbr Canta, Rotterdam, bouwkundige Lichtdrukken. 
Derickr, oi (telden-*, Druten, bouwmaterialen 
P. Dolk iV Zoon, Dordrecht en Kotterdam, divers glas. 
II. Hungelmnnn, l'trecht. maalsteenen enz. 
Jorgens & Co., Dordrecht, hoofdentree der tentoonstelling, 

uitgevoerd in cementsteen. 
A. Matteucei. 's Gravenhage. gipsgroep met pedestal. 
J J. Pe't, Kotterdam, /weedsch graniet en lïelgisch marmer. 
lï. Van llandwijk. Dordrecht, veriwnren. 
Stein & Takken, Utrecht, asphalt. 
II. I'. Van Thiel A Zoon, Haarlem, vernis en standolie. 
C A . Vriesendorp & Zonen , Dordrecht, rijtuig-en andere lukken. 
C. Wasser A Co., Kotterdam. molenstoenen. 
Carl Kischcr. A mstenlam , houtd raai werken. 
bidding & Zonen, Kotterdam, decoratieve motieven. 
•lan Üe ijn Janszoon, Hilversum, tapijten. 
Adr. Schotel. Dordrecht, diverse veranda-beschilderingen. 

A. van der Weijdcn Jan., Dordrecht, hout- en marmer-imitatie. 
J . H. van Raodwjjk, Dordrecht, haarden en kachels. 
Th. J . F. Balfoort, Voorschoten, schilderijen van gedreven koper. 
K. \V. lirunt, Delft, gesmeed-ijzeren, gebronsd-zinken en bron

zen voorwerpen en teekeningen. 
A. de Haas, Leeuwarden, zilverwerk. 
Van der Kolt' & Molijn. Rotterdam, gegalvaniseerde cn ver

nikkelde voorwerpen. 
P. Schotel, Dordrecht, kunstsmeedwerk. 

'G, J . Vincent ft Co., Schiedam, kunstsmeedwerken van kleine 
afmetingen. 

A. Halm A/.n, 's-Gravenhage. drijfriemen. 
A. van Steenwijk, Rotterdam, model van een dubbel compound 

tnndenimnchiue. 
Vinken & Domliotl', Kotterdam, boormachines, draaibanken, enz. 
A. C. Zoethout A Zoon, Dordrecht, verzameling electrische 

toestellen, enz. 
Jos. Merckelbagh, Utrecht, gesneden en geciseleerd leder. 

B r o n z e n m e d a i l l e . 
W. N. van Dooron, Dordrecht, vernissen en verfwaren. 
G. E, van (Jent, Gorinchem, lakken, vernissen, verfwaren en 

kwasten. 
Vereeniging Dordrcchterhc Ambachtschool, Dordrecht, diverse 

proeven van arbeid. 
K. Koa Koolhaalder. Kotterdam, decoratief schilderwerk. 
PiasHchaert, De Nood & Co.. Vee re . geschilderd en gebrand glas. 
L. van Tetterode, Dordrecht, twee biljarts. 
A. van Veen. Dordrecht, imitatie Japansche wandversiering. 
i l . Tekstra, Leeuwarden, gesneden meubelen. 
J. P. Wijers, Dordrecht, linoleum. 
J . A A. (ierritsen. Amsterdam, medailles enz. 
II. C. Wftst, Dordrecht, artikelen voor verlichting en ver

warming. 
J . Lips Hz. Dordrecht, kachels en haarden. 
J . I*'. Kroner <$L Zonen. Amsterdam, jaloezieën enz. 
I). I'itzinger, Amsterdam, boormachine ' j der ware grootte, 
A. J . van Velseu, Dordrecht, model van een windwatermolen 

van het jaar 1 121. 
J. Voordendag, Dordrecht, apparaten voor econoaiic der in

dustrie. 
E e r v o 11 e v e r m e I d i u g. 

G. M. van Dijk, 's Gravenhage, boekenkast. 
Jac. Schotel J.Rzn., Dordrecht, een eikenhouten schoorsteen

mantel. 
L. P. Pmulders, Breda, diverse meubelen 
Wed. C W . Tongeler, Schiedam. kamer- en sa!ona meuble

ment enz. 
W II Kam, Rotterdam, een tandartskast. 
De Voogt &. Co. (Ned. Stoomboutdruaiery), Wapeningen, naam

bord en hord met raamgaruituur. 
Nederl. Gasgloeilicbt-maatscbappy, voorheen J . Belten, patent 

dr. Auer vim Welsbach, verlichting feestzaal, restauratie en terra-. 
.Maat si-hap pij tot bereiding vau kooit eer producten , Krimpen 

ad. lJst-1, KooUeerproaucteu in flesschen. 

B I i N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
ROTTERDAM. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 

vergadert op Dinsdag 14 September in een der zalen van het 
Sociëteitsgebouw der Rotterdamscbe Diergaarde. Do heer Henri 
Kvers zal cen voordracht houden over den houw van de nieuwe 
kerk der RemooBtrantscb Gereformeerde gemeente, gebouwd naar 
de plannen en onder directie van de heeren Henri Kners en J . 
Stok Wz.. waarna onder billing van genoemde architecten een 
bezoek aan hei kerkgebouw zal worden gebracht. Voort* zal een 
tocht op clo rivier worden gemaakt ter bezichtiging van do ver
schillende havenwerken, waartoe do directeur der gemeente
werken, de heer G. J de Jongh, zich bereid heeft verklaard de 
noodige inlichtingen te geven. 

In de vergaderzaal zullen teekeningen van te Rotterdam in 
uitvoering zijnde cn in tien laatsten tijd uitgevoerde bouwwerken 
worden tentoongesteld, en na afloop der vergadering wordt een 
gemeenschappelijke mailtijd in bet goSouw der Diergaarde ge
houden. 

Ki;ih\ . De Gemeenteraad vereenigde zich zonder discussie met 
het voorstel van U en W. om den gemeente architect, den 
heer Earners, eervol te ontheffen van de openbare bij betrek
kingen, en zijn tnietemont alsnu vast te stellen op / 1Ï50U. Voorts 
werd besloten een leeraar aan liet teeken-instituut te benoemen 
op eene jaarwedde van f400. 

D I X I T . Aan de Polytechnische School zal de waarnemend 
directeur. tot inschrijving van dea cursus Is:)7 —1898, zitting 
houden in bet gebouw der instelling op Maandag. Uiusdug eu 
Woensdag *>, 7 en B September, van 10 — 12 en van H—S uren. 

— Aflevering 8 van De N a t u u r (uitgave van J (i. Broese 
te Utrvcbt) bevat: Mikro organismen en bet onderzoek der lucht. 
door C. J. Koning. — Samengeperste zuurs'of voor * crlicntlng 
on projectie, door Dr. A. .1 C. Snijders. — Zetmeel, door 1'. II. 
de Wit • De populier als blik-einutleider. duur II. Overhofï. — 
Een spoorwegrelsje door de Preanger, door G. J . |{. — Een 
Optisch bedrog, door De T. — Sterrenkundige opgaven eu mede* 
deeUtigen, door Ant Paonekoek. - - Correspondentie. 
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P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ned-Indie zijn: 
b e n o e m d tot ingenieur der le kl. de waarn. ingenieur der 

2e kl. J . F. de Gfiselaar; tot ingenieur 2e kl. de ambtenaar op 
non-activiteit AV. Elenbaas, laatst die betrekking bekleed hebbende. 

o v e r g e p l a a t s t van Demak naar Koedoes, de aan den chef 
der irrigatie-al'deeling Serang toegevoegde ingenieur 8e kl. E. 
A. van Areken; van de werken eu opnemingen aan de Solo
rivier naar de residentie Soerabaja, dc architect 2e kl. C. 
Doesberg; van de residentie Cherihon naar het gouvernement 
Sumatra's Westkust, de opzichter 3e kl C. Ilollestelle; van de 
residentie Bantam naar de residentie Cherihon, de opzichter le kl. 
A. J . Dijkstra; hij do irrigatie-afdeeling Berajoe: van Bandjarne-
gara naar Karanganjcr. de opzichter Be kl K. I'. Tuijnman; vnn 
Karanganjer naar liandjurnegura, de opzichter Ie kl Mas Aboe-
kassan Atmodirono; 

g e p l a a t s t by de directie de benoemde ing. 2e kl. W. 
Elenbaas. 

— Hij de Staatsspoorwegen op Java zijn : 
b e n o e m d tot onderopzichter 2e kl. bij de exploitatie, de 

tijdelijke onderoplichters 2e kl Th. C. K. Heuse en .1 IL Th. 
Arende; 

g e p l a a t s t hij de Oosterlynen, de opzichter le kl. A. t i . 
Behouden en dc opzichter 2e k) A. .1. Bourguignon; 

be l nat met de opnemingen voor den aanleg vnn cen stoom
tramweg over Lombok, do tijdelijke ingenieur Ie kl. J . E. P . 
Richter; 

t o e g e v o e g d aan den ingenieur Richter voornoemd, de op
zichter le kl. K . F. S O. Ott, de tijdelijke opzichter 2e kl. E . 
R. Bené en de tijdelijke opzichter 3e kl. O, A. GewaQ. 

— Bjj de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen 
zijn bevorderd tot adjunct-ingenieur le klasse de heeren H. E. 
Tliijssen te Tilburg, en II. Vermaas te Vlissingen. beiden adjunct-
ingenieur 2e klasse: voorts benoemd tot adspirant-adjunct inge
nieur: in de centrale werkplaats te Zwolle, de werktuigk. inge
nieur J, W. Scherrer, en hij den dienst van weg en werken, de 
civiel-ingenieur C. G. J . W, Koopman. 

— Bij Kou. besluit is de heer |-\ Nobel A zn. benoemd tot 
tijdelijk adjunct-ingenieur bij het uan het Departement van 
Koloniën verbonden Technisch Bureau. 

Hij beschikking van den minister van waterstaat is Jhr. W, 
M. de Krauw benoemd tot buitengewoon opzichter bij de werken 
tot verbetering van den Kotterdmuschen Waterweg, en A. K . 
Zweede bij bet verrichten van peilingen en opnemingen in do 
Weatersohelde. 

— Als tijdelijk opzichter bij den bouw der school te Zaandam 
is door Burg. en Weth. benoemd de heer S. Zijlstra tc Lnkhuizen, 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— o p / . i c h t e r van den Haarlemmer-

meerpolder. Jaarwedde / 1U0O u /1200 eu 
vrije woning. Adres op zegel, vóór 1 Sept. 
aan Dijkgraaf' eu Heemraden te Haarlem. 
{Zie advert, ia dit uo.) 

— L e e r a a r in het hand- en orno-
m e n t t e e k e n e n , b o e t s e e r e n en 
bee ldhouwt* u nan tie ambachtsschool 
te 's-Gravenhage Jaarwedde f 1000 U f1200 
Adres den Directeur. (Zie advert, in het 
vorig no.) 

— Leeraa r in h e t b o u w k u n tl i g t e e-
k e n e n aan liet gemeente-teeken-instttuut 
te Breda. Jaarwedde f400. Adres vóór 1 
Sept. nan den Burgemeester. (//V adv. i/i 
dit no.) 

- M ij n b o ii w k u n d i g i n g e n i e u r , 
bereid dadelijk te vertrekken naar Celebes. 
tegen ruim salaris en tantieme. Adres lett. 
4 E V , Alg. Adv.-bureau Nijgli & v Ditmar, 
Amsterdam. 

— Teekenaar , om iu vrijen tijd meubel-
teekenwerk te verrichten. Adres left. E T 
164 Niewo* v. d. Dag. 

\ KKVOLf; |)KK l ! l'SLAfiK.V 
II fc 1-u in. Id Aug : het bouwen van eeu 

landboawrrtwooing op ren terrein IMU den Hoo-
tfenkauip te Kenkiim. T it nadere aankondiging 
uitgesteld. 

Mhldi'lliiirv, 20 Aug.: het leveren eu stor
ten van steen tot verdediging van den oever vóór 
Neuzen. Minste inschr. 1'. A. vaa de Velde, 
Neuzen, voor f11,280. l i a i . f 10,000. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer. 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: i"><> De Bayterkadc , AlISTKltl>AM. I'iliaaal: :sn R o k l n . 
ItooldaKcnt voor Nederland, lleli;ii ; en Kolonii ;n van SII.VNK8 ft Co, te Harrliead. 
Speriaüteit voor de I.everiu^ van eompleeie Badinrichtingen — Privaat.Inrichtingen. — 

SlmnkH Closets zijn no^ niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, WaschtatoU, Urinoirs enz. — V I'. K W A ic Jl I Xti « V B \ T I I. A T I E . 

Belast zieh met dc plaatsingen inrichting in geheel Nederland. ZeerconcnrreerendeprQien. 
Teekeningen en prijsopgaven gratia. \\'ederverkoo[ters genieten liet gebruikelijke ralmt. 

S T O O I I l ' A B B I K K v o o r 
Draai- en Beeldhouwwerk 

'.ti-,.'' 
Lijnbaan gracht 350. 

A M S T E R D A M . 

NAGEKOMKN AANKONDICINfiKN. 
W O E M K D A G , SS Awg^tatwe. 

ApeMoorn, door den arch. J. A. Wijn: het 
schilderwerk aan eeu iu aanbouw zijnd woonhoil 
te Uehelen. 

V R U D A f t , %7 AoeiiHtiiN. 
Apeltliiorn, door den a-ch .1. A Wijn: het 

bouwen ran cen woonhuis nabij deu Stinkmolef. 
• A T E B D A 6 , SS AHKIIMUM. 

/ u n H i ' , te 4 uren, in de Nieuwe Stads
herberg: het uitvoeren van eenige berstelÜDgea 
eu veranderingen aui het percerl van II. Jansen 
in de Walst rant. lui. bij den arch. I). de Herder. 
Aanw. 2ti Aug., te .'{ ureu. 

KolmseliatA (O), te 4 uren, door II. 
Beunk. iu het koffiehui* van E. J. Klosters: het 
wederopbouw en vau zijn door brand vernield 
boereowoonkuis. Aanw, 2S Aug., te 10 uren. 

l l . t . W D . t U . :tO An^uslus. 
MaaHHlulM, te 12 uren, door burg. eu weth.: 

het uitdiepen vuu dc haven. Aanw. 25 Aug., le 
12 aren. 

WOK\SI>Al.. I Septcmlier. 
HolMward, te 12 uren, dour burg. eu weth.: 

het vergrooteu en vertinnneren van het gebouw 
aau de Franekerstrant, bestemd roof ziekenhuis. 
Aanw. 2S Aug., te 11 uren. 

BEUKER & BUOOINGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

WATERPAS* H O E K 3 I E E X . 
ZN ANDERE 

I X S T K I ' M K X T E S f , 

voor INGENIEURS, A R C E I T E C T K H , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, emc 

t i i o ö l u a i l l e e r d e 

F * o i l s c l i t i l e i i . 
aSv-*"" W E E G W E R K T U I G E N . 

GEBR. H E S S E , Damrak 6 8 , 
AMSTERDAM. 

Leveren eompleete O L M B T I H B I C a T r T O O B W . 
„ . UAIMXHK IITI \<.K\. 

WASCIIIIAKKKX, OASORXAMEXTEN enz. Tegen eoneurreeronde prgzen. 
Plaatsing en inriehtinjr door geheel Nederland. Teekeningen en prijscouranten op 

aanvrage. Wederverkoopera ontvangen liet gewone ral,at. 

D. J. BREEDVELD, 
iteenhouwer. DOBDBEf UT. 

leverl: Gepolijst en gefrijnd HARDST EEN WERK. 
W I T T E en « E K L E U K W E ' i V I M I I K W I I t l i D V . 

in verschillende soorten. ülHUUlMI Lr.A.ÏIA.i IIM enz. 
Bekroond met de Zilv Mod , Nat, Tentoonstelling van Nijverheid ifc Kunst, Dordrecht 1897. 
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W O H I I T « K V K A . u a > een 

O P Z I C H T E R 
voor bovengenoeniden polder. Aan deze 
betrekking is verbonden een salaris van 
/' IUOO & /• 1SSOO en vrije woning. 

Personen boven de veen ig jaar komen 
niet in aanmerking. 
' Zich te wenden tot Dijkgraaf en 
Heemraden op gezegeld papier vóór 
le September 1897. 

Inlichtingen te verkrijgen bij den 
Ingenieur op 25 en '27 Augustus a. s. 
ter Secretarie des polders aan den 
Jansueg te Haarlem van 11 — '.' uur. 

H A A R L E M , 13 Augustus 1897. 

Dijkgraaf en Heemraden van 
den Haarlemmer meerpolder: 

G. C. EVERWIJN L A N G E , Dijkgraaf. 
H . V A N WICKEVOORT CBOMME-

LIN., Loco-Secretaris. 

AANBESTEDING. 
Op 31 A HgiiMtiiN IH'.IÏ. des voor-

midriags ten 1 1 ure, zal ten liuue van 
a VERSPELD te l l ï . i f t . provincie 
Noord-Brabant, in liet openbaar bij 
enkele inschrijving worden 

aanbesteed: 
Het m a k e n v a n w e r k e n twt 

v e r d e d i g i n g van <len l i n 
k e r o e v e r «Ier r i v i e r de 
. t lan» en liet verr ie l i t en 
v a n linjrjrerwerk i n liet 
r iv ierbei t nabij V e e n . 

BeHtek en teekening zijn tegen / 0.60 
Ie bekomen bij den Boekhandelaar A. 
LAND Ezn. te Harlingen. 

Aanwijzing en inlichtingen zullen 
28 Augustus a. s., des voot midilags 
ten 11 ure,, op het terreiu worden 
verstrekt. 

Maatschappij 

tegen Brand schade 

Ie ISiSOM. 

Wordt, met ingang van 1 October 
1897, G E V R A A G ! » een 

LIS: 

T A T T E R S A L L & H9LDS W O R T H , 
I : \ S V H i:ia.. 

t ï l o l i e . W o r k s e n Stores. 
Aanleg van Centrale verwarming iu 

H K K I C K S . H l t O K U i VSISI .V. P A K T 1 C U -
LilERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 

H A N D E L in Wand- en Hnnrteffela. 
Asiibalt, Scboorstceniiiuntcls, Vloeren. 

D e l\\iVUVl\JÏ\ï\\)\jl\ van 1845. 
' i G R A V E N H A G E , Het-kulein, 

hoek Prinsestraat — ZUTPHEN 
A M S T E R D A M . Sophiaplein - R O T -

j T E R D A M , Zuidblaak 58 — B R E D A . 
! Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-

straat. 
L A G F. l ' R K M l f l X . 

L. van der Hoorn , 
D O N K E R S T R A A T 17. U T R E C H T 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN. T E L E 
PHONES, BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor G A L -
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. ELEMENTEN, SLIJP-
! SCHIJVEN. CHEMICALIËN', APPA-
I RATEN enz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
I z r a l i s . 

van /tout en van Klemt, in verschillende 
con*lruflit"n. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage grnlis bij 

II'. if. Ui. BCWOMiTJE, 
Fabrikant, Prinsengracht u!6,AMSTERDAl. 

in het bouwkundig teeltenen. 
»>i> eene Jaarwedde van 1'-ion. 

LEERCURSUS van 1 October to; 
1 A p r i l . 

Deelname aan liet pensioenfonds is 
verplichtend. 

Belanghebbend! tl gelieven zich bij 
adres op gezegeld papier en onder 
overlegging van stukken te wenden 
tot ilin Burgemeester van Breda v ó ó r 
1 S e p t e m b e r 1897. 

BUBGEMEESTEB KS W E T H O U 
DERS van '* HERTOGEN BOSCH, 
zullen Htimttliif/ :tO .iitguKlitn 
ft. voorniiddags IO uur, in het 
o p e n b a a r 

HERBESTEDEN: 
Het m a k e n v a n grebonwen 

en i i i r i e l i t i u u c i i it|> liet 
t e r r e i n l ier I"; i-e d'eaii , 
ten behoeve der ontUme-
r l n g v a n bet g r o n d w a t e r 
«Ier g e m e e n t e l i j k » ' H o o g 
l i r n k - W a t e r l e i d i n g . 

Bestek en teekening zijn tegen be
taling van ƒ 8 . 5 0 verkrijgbaar ten 
Kantori' van den Directeur dtr Water
leiding, ol op franco aanvrage aan dit 
Kantoor met toezending van liet bedrag 
in postwissel (postzegels worden niet 
in betaling genomen en aan aanvragen 
zonder postwissel wordt geen gevolg 
gegeven). 

Aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 
27 Augustus, voormiddag** ten 10 ure, 
op het terrein der Prise d'eau. 

O tc omtimmer fabriek 
- - o c 8 ?jS 

ra D * 3 Ö 

SS ZWEDEN f» 

U T R E C H T . 

K u i l - AS-S 
g i •> B « l i l 

_ '4 S B U 1 o - o s Beo" 
fee 

A R C H I T R A V E S c n L I J S T E N i n v o o r r a a d ; P R O F 1 X L E H 
p r a l i * v e r k r i j g b i a r . 

i w A A K U Ë i ' 
JF'̂ LBJTSlJKrv van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

TIMMERWERKEN IJK DIVERSE HOUTSOORTEN 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmtringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villas, Tuii huizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Deuren, Hamen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen veer Huishoudelijk gebruik. 
SPECIALE INRICHTING 

Ter tlrukkurjj dor Naamlooze. Yennoutoobap „Hut Vaderland". 

•32 S : Ï JAARGANG N ° . 35- ZATERDAG, 28 Augustus 1897. 

1-. VV. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie 1 Hureau van De Opmerker, Van llylandtstraat 1 \C,\-Gciieenhaje REDAI 

Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f$.~-, waarover 
op 1 April en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling /11.50 en voor de overige landen der Post
unie. iil»egi"ip van \edcrlandscb-Indië en Transvaal, bij vooruit
betaling f7.50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daarondet 
begrepen; voor eiken regel nicer /0.15 (iroote letters wonlen berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal getekend. Afzonderlijke Dommer* met 
plaat ƒ0.25, zonder plaat /0.15. 

D R I E W O O N H U I Z E N O l ' D U I N O O R D 
T E ' .-.-G R A V E X H A G I 

Bij de Plaat. 
In April 1893 werd door den heer Vincent Abraas 

het plan opgevat op Duinoord drie woonhuizen te 
bouwen, waarvan een voor hemzelf en de beide 
andere op speculatie. 

In overleg met den heer Nies. Molenaar, architect 
alhier, werd het terrein hoek Sweelinckplein en Ban
straat daartoe geschikt geacht en aangekocht. Weldra 
werd niet den bouw begonnen, die door den opzich
ter A, t . J. Oomen in eigen beheer werd uitgevoerd. 
De gevels zijn hoofdzakelijk opgetrokken van machi
nale Groninger steen, afgewisseld door witte steen; 
waar de constructie het eischte, is hardsteen gebruikt. 
Het beeldhouwwerk is vervaardigd door den heer 
E . Schiflelers. 

Met dit ontwerp dong de heer Molenaar mede in 
het concours van gevel-ontwerpen op de terreinen van 
de Haagsche Bouwgrond-maatschappij ..Duinoord". 
Onze lezers weten met welken uitslag. Dc Jury voor 
dezen prijskamp kende den eersten prijs ad f 2000 
aan dit ontwerp toe, en wel omdat het „wat omvang 
en belangrijkheid, zoowel als artistieke opvatting be
treft, verre alle andere Ontwerpen overtreft' . 

I Ht concours, waarvan weldra eene herhaling ver
wacht kan worden, heeft ook buiten de Residentie 
dc aandacht van architecten en bouwondernemers in 
hooge mate getrokken. I Iet verheugt ons daarom door 
de •.'.--•'.willende medewerking van den heer Molenaar 
in staat te zijn onzen lezers eene afbeelding van het 
met den eersten prijs bekroond ontwerp te kunnen 
aanbieden. 

R E IS H E R I N N E R I N' G K X. 

DOOR 

A . Y V . W E I S S M A N . 

V . 

Milaan. 
(Vetvolg eu slot van blad:;. 26S.) 

Niet ver van hier, aan het einde der Via Bramante , 
ligt het Cimitcro Monumentale, in 1866 aangelegd. 
Een Italiaansch kerkhof is geheel iets anders dan een 
begraafplaats in Noord-Europa. Een groot gebouw 
van twee verdiepingen, in een soort van modern-
Lombardischen stijl opgetrokken, bevindt zich aan 
de stadszijde. Beneden zijn de ingangen, boven be
vinden zich zalen, waarin de urnen met de asch van 
hen, die in het crematorium verbrand zijn, worden 
bijgezet. Galerijen dienen tot het opstellen van praal
graven. Midden op het kerkhof ligt de kapel, voor 
de lijkdiensten bestemd. Geheel achteraan is het 
crematorium, dat voor een kleinigheid tot in alle 
bijzonderheden bezichtigd kan worden. Erg plechtig 
schijnt het bij zulk een verbranding niet toe te gaan. 

De kamer, waar de familie wacht, heeft niets dat 
imponeert en is zelfs erg pover gemeubeld. Het lijk 
wordt op een wagentje dat op rails loopt in den oven 
geschoven. Kijkgaten geven gelegenheid om te zien 
hoe ver het proces gevorderd is. In een vitrine zijn 
allerlei overblijfselen van verbrande personen tentoon
gesteld. I Iet blijkt daaruit dat niet alleen asch over
blijft, maar ook verkalkte beenderen. Voor het cre
matorium heeft men den Grieksch-Dorischen stijl ge
kozen, die zich voor een ernstig gebouw als dit zeer 
goed leent. 

Maar wat nog meer dan het crematorium op dit 
kerkhof de aandacht van den vreemdeling trekt zijn 
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dc monumenten. Het lijkt wel of marmer en beeld
houwwerk te Milaan geen geld kost, zoo overvloedig 
worden die bij ons zoo kostbare artikelen hier aan
getroffen. Vooral levensgroote groepen zijn talrijk. 
Vele weduwen hebben zich, vooral als zij jong en 
niet leelijk waren, ten voeten uit in een pathetische 
houding bij het lijk of het portret huns echtgenoots 
in marnier doen vereeuwigen. 

Ook weduwnaars hebben wel geposeerd, doch hun 
aantal scheen mij niet zoo talrijk. Kr zijn onder deze 
beelden meesterstukken van technisch kunnen, die 
de grootste bewondering verdienen. Kanten en der-
gelijken vooral ziet men hoogst bedrieglijk nagebootst. 
Maar verder dan het technische komen de beeld
houwers maar zelden; de opvatting laat in de meeste 
gevallen veel te wenschen over. Valsch pathos vooral 
treedt op hinderlijke wijze voor oprecht gevoel in de 
plaats. Ik dacht bij mijzelf, hoe vreemd een weduwe 
te moede moet zijn, als zij, gelukkig hertrouwd, weer 
eens op dit Cimitero komt en dan haar beeld, handen
wringend om haar eersten man, moet aanschouwen. 

Zuidelijke volken houden van vertoon. Ik zal niet 
zeggen, dat zij het minder goed meenen dan wij, 
maar zij hebben een soort van ostentatie, die den 
bewoner van Noord-Europa vreemd schijnt. Ik zag 
een begrafenis plaats vinden , doch bijzonder plechtig 
vond ik haar niet. De twee geestelijken, die vooruit 
gingen, hadden groote pret onder elkander. Ook de-
famine en verdere vrienden schenen zich het geval 
volstrtkt niet aan te trekken. Maar allen waren in 
diepen rouw en hadden blijkbare spiksplinternieuwe 
kleederen aan. Doch ik zag ook een oud man , bid
dend op het graf van een kind, dat misschien twintig 
jaar geleden gestorven was. liet verdriet van dien 
man was zoo aangrijpend, dat hier aan geen schijn-
vertooning kon worden gedacht. 

Van het kerkhof brengt een paardentram den reiziger 
weder naar de Piazza del Duomo, waar alle tram
wagens stationneeren, juist zooals op den Dam te 
Amsterdam. De paarden hebben echter te Milaan den 
langsten tijd geloopcn, want overal is men bezig een 
zwaarderen onderbouw te leggen, waarop electrische 
beweegkracht zal komen. Verscheidene electrische lijnen 
met bovengrondsche geleiding zag ik reeds in exploi
tatie. 

Van de historische bouwwerken, waaraan Milaan 
zijn vermaardheid in de kunstgeschiedenis dankt, had ik 
tot dusverre nog slechts enkele gezien. Ik besloot daarom 
allereerst de kerk San Satiro op te zoeken, welker 
sacristie als een der hoofdwerken van Bramante geldt. 
Zij moest nabij de Piazza del Duomo aan de Via 
Torino liggen , en daarom ging ik deze drukke winkel* 
straat, door hooge huizen geflankeerd, in. Kerst was 
er niets te zien, wat op een kerk geleek. Eindelijk, 
geheel tusschen moderne gebouwen ingesloten, zag ik 
een lagen gevel, met een klein pleintje ervoor, dat 
door een hek was afgesloten. Ken opschrift nam eiken 
twijfel weg, of ik hier wel San Satiro voor mij zag. 
Doch hoe nu in het gebouw te komen , om Bramante's 
sacristie te zien ? Ik raapte al mijn Italiaansch bij 
elkaar, en zoo vernam ik, dat men in een zijstraatje 
moest schellen. De koster deed mij open en leidde 
mij langs een paar gangetjes en kleine binnenplaatsjes 
naar de kerk. Zij is wat laag en donker; haar kruis-
armen hebben nissen, boven het kruis bevindt zich 
een koepel, met fresco's versierd , die aan Bramantino 
worden toegeschreven. Bijzonder merkwaardig scheen 
mij dit interieur niet, ofschoon een kleine kapel, nog 
geheel Lombardisch van bouwtrant en blijkbaar uit 
de (je of ioe eeuw, een oogenblik mijn belangstelling 

wekte. Daarom verzocht ik den koster, mij d <-
sacristie te wijzen. I lij deed een deur open en wij 
traden in een miniatuur-gebouwtje, dat haast niet 
als ernstig gemeend beschouwd kon worden. Dit 
achtkant koepelkerkje kan moeilijk als een model-
sacristie bedoeld zijn. Bramante heeft, naar het mij 
leek, het voorwendsel van zulk een sacristie alleen 
maar gebruikt om op kleine schaal te laten zien, 
hoe hij zich een koepelkerk dacht. De detailleering 
is bijzonder elegant; vooral de fries om den koepel, 
met engeltjes en medaillons door Ambrogio Koppa, 
gezegd Caradossa, versierd, mag een bevallige schep
ping uit den besten tijd der Renaissance genoemd 
worden. Bramante, die dit gebouw in 1475 uitvoerde, 
volgt hier nog geheel de manier der Boven-Italiaan-
sche meesters van dien tijd. Rijke versiering gaat 
hem boven alles. Kater, te Rome, zou zijn bouwtrant 
vee! ernstiger en grootscher worden; eer het echter 
zoover zou komen, moesten nog dertig jaren ver
loopen. 

Iets verder in de Via Torino trekt een pompeuze 
Barok-kerk, San Giorgio al Palazzo, de aandacht. A l 
is zij misschien niet een der beste van haar .-• >ort, 
en al heeft zij de gebreken der 17e eeuw, toch geeft 
haar interieur wel den indruk van pracht. De fresco's 
van l.uini, die de lijdensgeschiedenis behandelen, 
bewijzen, tlat deze kerk reeds vóór de i ö e eeuw 
bestaan moet hebben , en dat men haar in den Barok-
tijd verbouwd en gedecoreerd heeft. 

Nu rechts gaande, bereik ik tie Piazza delta Rosa, 
waar de beroemde Biblioteca Ambrosiana gelegen is. 
Als gebouw heeft zij geen groote waarde. De schat
ten, die zij in haar handschriftenbezit, kan alleen een 
kenner op den waren prijs stellen. Daarom bepaa! ik mij 
er toe, de schilderij verzameling, die in het gebouw een 
plaats vond, te bezichtigen. De opstelling der kunst
werken laat te wenschen over, wat in een gebouw, eigen
lijk niet voor dit doel gesticht, niet verbazen kan. Van 
de schilderijen zijn zeker de portretten van Giovanni 
Galeazzo Sforza, breed en stout behandeld, en dat 
van zijne gemalin Isabella van Arragon, van ter zijde 
gezien en zeer uitvoerig geschilderd, de beste. Zij 
gelden als werk van I.ionardo da Vinei en zijn zeker 
dien meester wel waardig, ofschoon de echtheid door 
sommigen betwijfeld wordt. ()nder de teekeningen 
komt menig belangwekkend blad voor. Lionardo da 
Vinci , Luini , Boltraffio, Dürer en Michelangelo zijn 
vertegenwoordigd. Bij veel verschil in de 0[ vatting 
en de uitvoering hebben zij toch dit gemeen, dat zij 
blijkbaar alleen als studies voor fresco's of schilderijen 
moesten dienen, en volstrekt niet als teekeningen „an 
und für sich" bedoeld zijn. Het carton van Raffael 
voor de zoogenaamde „School van Athene" in het 
Vaticaan, toont aan, hoeveel zorg in het begin der 
16e eeuw aan architectonische achtergronden besteed 
werd. I Iet prachtig koepelgebouw, naar men wit een 
ontwerp van Bramante, is met de grootste nauw
keurigheid in perspectief gebracht. 

Ik ga nu weder terug naar de Via Torino. Op de 
Piazza San Sepolcro staat het standbeeld van kardi
naal Federigo Borromeo, den stichter der bibliotheek; 
Het is niet belangrijk; toch levert dit pleintje wel 
een bezienswaardigheid op en wel het Palazzo Zucchi, 
dat aan Bramante wordt toegeschreven. De binnen
plaats, met haar fijne zuilen en elegante details, zou 
zeker een werk uit den eersten tijd des kunstenaars 
kunnen zijn. 

De Via Torino ten einde loopend, bereik ik den-
Corso di Porta Ticinese, een drukke straat, doch 
blijkbaar minder voornaam dan die, onmiddellijk op 
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de Piazza del Duomo uitkomend. Hier bevindt zich 
het oudste gedenkteeken van Milaan, bestaande uit 
zestien Korinthische zuilen, ten deele nog van hun 
hoofdgestel voorzien en uit den tijd der Romeinen 
afkomstig. Het is een vreemd gezicht, dat portiek, 
hetwelk de heugenis van achttien eeuwen heeft, midden 
in een moderne drukke winkelstraat te zien staan. De 
tramlijnen gaan er haast rakelings langs, en op het 
stylobaat worden allerlei uitstallingen gehouden. Het 
contrast is bijzonder treffend; men is zoo gewoon, 
dergelijke eerwaardige overblijfselen alleen in afge
legen hoeken te vinden. 

Achter dit portiek is de ingang der oudste kerk 
van Milaan, San Lorenzo. Op het eerste gezicht schijnt 
dit bouwwerk, met zijn koepel en zijn onvoltooiden 
modernen gevel, veel minder oud, dan men denken zou. 
Ook het prachtige interieur gelijkt eer een schepping 
der 16e dan der 4e eeuw. Maar de onderzoekingen 
dei u.'.heidkundigcn hebben geleerd, dat de Renais
sance niets anders gedaan heeft, dan een oud-Christelijke 
constructie versieren. Men achtkante koepel van mis
schien 20 M . in doorsnede rust op pijlers, tusschen 
welke vier nissen een plaats vonden. Vier andere 
pijiers zijn zóó geordonneerd, dat het achtkant in 
een vierkant overgaat. Om alles heen loopt een trans 
en daardoor krijgt de plattegrond een buitengewoon 
rijk aanzien. Het systeem herinnert aan dat hetwelk, 
doch veel later en minder consequent dan hier, bij 
S. Maria im Kapitol te Keulen zou worden toegepast. 
Koven den trans zijn, naar oud-Christelijke gewoonte, 
galerijen gemaakt. Drie kapellen zijn met de kerk 
verbonden. (lostelijk ligt die van Sant' Ippolito, van 
buiten achtkant, doch van binnen kruisvormig en door 
kruisgewelven gedekt. De zuilen in deze kapel zijn 
nog Komeinsch. De 1 je-ecuwsche sarcophaag dekt het 
stoitciijk overschot van Giovanni Maria Visconti. A a n { 

de noordzijde is de kapel van San Sisto gelegd, die 
zoowel van buiten als van binnen achthoekig is en 
door afwisselend vierkante cn halfronde nissen versierd 
wordt. De zuidelijke kapel is op dezelfde wijze gebouwd, 
doch veel grooter. Zij wordt door een portaal met de 
kerk verbonden en is aan Sant' Aquilino gewijd. Behalve 
eenige mozaïeken uit de 7e eeuw, Christus en de 
apostelen voorstellend , is daar ook een oud-Christelijke 
sarcophaag aanwezig. Deze kapel heeft vroeger waar
schijnlijk als doopkapel gediend. 

De kerk verlatende, wend ik mij zuidwaarts en 
kom dan aan de gracht, die het oude Milaan omsluit 
en die met haar kade aan de eene zijde, met haar 
schilderachtige bebouwing aan den anderen kant, aan 
sommige Hollandsche steden herinnert. Alleen is na
tuurlijk de architectuur geheel anders. Ik wandel echter 
die gracht niet op , doch blijf de Via di Porta Ticinese 
volgen om de kerk Sant' Eustorgio tc bezoeken, die 
al evenzeer als architectonisch voortbrengsel groote 
vermaardheid heeft. Deze kerk is een kloosterkerk in 
Italiaansche Gothiek. Het klooster dient nu als kazerne, 
en de stilte van het heiligdom wordt op zonderlinge 
wijze verstoord door de schetterende hoornsignalen, 
bij het Italiaansche leger in gebruik. De kerk, wel van 
aanzienlijke afmetingen doch niet hoog, maakt een 
somberen indruk. In de kapellen zijn verscheidene 
leden der familie Visconti begraven. Hunne graf-
teekens, uit het laatst der 14e en het begin der 15e 
eeuw, zijn nog Gothisch van karakter. Het koor heeft 
een krocht en daarachter is de toegang naar de Capella 
di San Pietro Martire, ook wel naar den stichter 
Capella Portinari genoemd. Deze Portinari was een 
Florentijn, die van Beatrice, door Dante vereeuwigd, 
afstamde. 

De kapel is het werk van Michelozzo Michelozzi 
en werd in 14̂ '2 voltooid ; zij heeft slechts zeer be
scheiden afmetingen. Georncerdc pilasters versieren de-
wanden. In de pendentifs zijn medaillons, in de boog
vullingen festoenen aangebracht. De vensters hebben 
nog een min of meer middeleeuwsch karakter, doch 
bezitten toch reeds de kandelabervormige zuiltjes, die 
zoo karakteristiek voor de \oord-Italiaansche Renais
sance zijn. De tambour van den koepel is met een 
fries versierd, de calotte bezit fijn geprofileerde rib
ben. Het geheel is bijzonder bevallig; de later aan
gebrachte beschilderingen voldoen niet bijzonder goed. 
Ook van buiten is dc kapel, die van de Via Santa 
Croce zeer goed gezien wordt, rijk gedetailleerd. In 
het bijzonder zijn de hoekbaldakijns wonderen van 
bevalligheid. 

Ik keer nu weder op mijn schreden terug, om langs 
de ViaVittoria , die een gedeelte vormt van de vroeger 
genoemde gracht, naar de Piazza Sant' Ambrogio te 
wandelen, ten einde de basiliek van den 11. Ambrosius 
te bezoeken, die, in de 4e eeuw ter plaatse van een 
heidenschen tempel gebouwd, een der oudste nog be
staande Christelijke kerken is. Maar de tegenwoordige 
kerk is niet ouder dan de 8e eeuw. Zeer eigenaardig 
is de voorhof, door galerijen omgeven, die de kerk 
bezit. De basiliek heeft drie beuken, die door afwis
selend zware en lichte pijlers gescheiden worden. 
Oorspronkelijk waren alleen de zijbeuken overwelfd; 
de geweken in den middenbeuk hebben een (iothisch 
karakter. De koepel boven het kruis is van boog-
galerijen voorzien , die een Romaansch karakter dragen. 
De galerijen boven de zijbeuken zijn zeer gedrukt. 

De groote bezienswaardigheid van deze kerk is het 
hoog-altaar, dat onder een overhuiving geplaatst is. 
Die overhuiving, uit ce 9e eeuw, is met zeer eigen
aardige reliefs versierd. Doch zij wordt nog, wat 
ouderdom betreft, overtroffen door de bekleeding van 
het altaar zelf, die van gedreven goud en zilver ver
vaardigd is. Maar al clit fraais is bedekt, en alleen 
wie 5 lire betalen wil, krijgt het te zien. Daar Baedeker 
afraadt die uitgaaf te doen, zoo meende ik mij er
van te kunnen onthouden, en heb ik dus geen oordeel 
over dit oude goudsmidswerk kunnen vellen. Ik stelde 
mij tevreden met de bezichtiging der mozaïeken in 
het koor. Christus is hier tusschen de aartsengelen 
Michael en Gabriel en de 11. Gervasius en Protasius 
geplaatst. Rechts ziet men de stad Milaan en de H . 
Ambrosius en Augustinus, die aan lessenaars zitten; 
links is de stad Tours verbeeld en begraaft de H . 
Ambrosius den II. Maarten. Deze mozaïeken hebben 
veel door herstellingen geleden; toch zijn zij interessant 
als overblijfselen van ge-eeuwsche kunst. 

In de krypta, die vrijwel gemoderniseerd is, lig
gen de H H . Ambrosius, Gervasius en Protasius be
graven. De sierlijke kruisgang bij de kerk, die nu 
tot het militair hospitaal behoort, wordt gezegd van 
Bramante afkomstig te zijn Later verbouwd en niet 
geheel voltooid, geeft zij in haar tegenwoordigen staat 
de bedoelingen van den architect slechts gebrekkig 
terug. 

Langs de Via San \ ittore, waar de kerk van dien 
naam, naar een plan van Alessi gebouwd , een fraai 
voorbeeld van den lateren Renaissance-stijl mag heeten , 
kom ik aan de Via delle Oche, die naar de kerk 
Santa Maria delle Grazie leidt. Het koor dezer kerk 
is het eerste groote werk , door Bramante ondernomen. 
Aan een bestaand Gothisch schip voegde hij een 
koepel van aanzienlijke afmetingen, die een prach-
tigen indruk maakt. De Gothische kerk had drie-
beuken en zijkapellen; de volle breedte der drie beu-
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ken werd als middellijn voor den koepel genomen. 
Koornissen zijn aan drie zijden van den koepel ge
maakt, en daardoor is een zeer fraai geheel ver
kregen Van buiten is de calotte van den koepel niet 
in het gezicht gelaten, doch door een pannendak af
gedekt. 

De details hebben nog al den rijkdom van den 
Koven-Italiaanschen trant. In hoofdzaak is gebakken 
steen gebezigd, slechts daar waar dit voor de orne-
mentatie noodig was, door gehouwen steen afgewis
seld. I Iet portaal aan den westelijken gevel is ook 
van Bramante en zeer edel van detail. 

Terwijl ik de kerk op mijn gemak bezie, gaan tal 
van andere toeristen, na er nauwelijks een blik op 
geworpen te hebben, zoo hard zij kunnen naar een 
deur, waarboven „Cenacolo" te lezen staat. Daar is 
de toegang naar het voormalig refectorium, dat het 
„Avondmaal" van Lionardo da Vinei bevat. Baedeker 
plaatst hier twee sterretjes bij, en daarom offer ook 
ik met vreugde mijn lire, in de stellige verwachting 
iets bijzonder fraais tc zullen zien. 

I )och ik kwam bedrogen uit, want het fresco is 
zoo goed als niet meer te zien. De muur verkeert in 
zeer slechten toestand en daar de olieverf, door Lio
nardo gebruikt, geen groote duurzaamheid bezat, zoo 
kan de beschouwer zich geen denkbeeld meer vormen 
van den indruk, dien het geheel eens maakte. Doch 
de Kngelschen, op stoelen gezeten en in diepe aan
dacht den muur aanstarende, schijnen van een ander 
gevoelen. ()f maken zij wellicht van de gelegenheid 
gebruik, om voor hun lire, bij gebrek aan kunst
genot , tenminste eens goed uit te rusten ? Ik was 
blij, dat ik te Ponte Capriasca een beter denkbeeld 
van het oorspronkelijk effect had kunnen krijgen. 

Santa Maria delle Grazie is gelegen aan een breede 
straat, den Corso Magenta, die naar het hart der 
stad leidt. Links is een paleis uit het laatst der 17e 
eeuw , het Palazzo Litta , met echt monumentale binnen
plaats , rechts de kerk San Maurizio gelegen. Deze 
kerk is van 1503 1519 door Dolcebuono gebouwd. 
Zij heeft slechts één beuk, die rechthoekig eindigt en 
door kruisgewelven is afgedekt. De ruimte tusschen 
de steunbeeren is voor den aanleg van kapellen ge
bruikt , en daarboven zijn galerijen gemaakt, die met 
arcades in den middenbeuk uitkomen. Dit interieur, 
op zichzelt reeds van een prachtig effect, is daaren
boven nog versierd met fresco's, die grootendcels van 
Luini afkomstig zijn. Het is wederom de Passie, die 
verbeeld werd, doch ook heiligenlegenden, bv. die 
van de II. Katharina, zijn behandeld. Het mag 
zonderling heeten dat Baedeker van deze kerk slechts 
terloops melding maakt, ofschoon zij tot het meest 
bezienswaardige van Milaan behoort. 

Zoo kom ik weder op het Domplein, maar nu van 
een andere zijde dan vroeger, langs een oud gebouw, 
waarschijnlijk uit de 13e eeuw, het Palazzo della 
Ragione, nu boven voor kantoren ingericht en gelijk
straats als korenbeurs in gebruik. Het pleintje, dat als 
een voortzetting van het Domplein kan beschouwd 
worden, heeft nog andere interessante gebouwen. Het 
i'alazzo dei Giureconsulti, nu Beurs en Telegraaf
kantoor , heeft een gevel uit de l ó e e e u w ; de Loggia 
legli Osi , van 1315, is een galerij met rondbogen en 

spitsbogen boven elkander, grootendcels in gebakken 
steen uitgevoerd. 1 )e binnenplaats van het daartegen
over gelegen Casino dei Nobili wordt als een werk 
van Bramante beschouwd. 

Kr rest mij nu nog het zuidoostelijk deel der stad 
te bezien, dat onderscheidene bouwwerken van groot 
belang moet bevatten, liet is eigenaardig, dat de 

meeste oude kerken zoo ver van het Domplein ver
wijderd liggen. Zoo vind ik Santa Maria presso San. 
Celso nog buiten de oude stadsgracht, waarvan ik 
vroeger sprak. Deze kerk onderscheidt zich door een 
voorplein, door galerijen omgeven, en grootendcels 
van gebakken steen opgetrokken. Alleen voor ce fijne 

' Renaissance-ornementen is gehouwen steen gebezigd. 
De kerk zelve is een basiliek, die een tongewelf over 
den middenbeuk heeft, terwijl de zijbeuken kruis
gewelven bezitten. De caissons dezer geweken zijn 
wat zwaar en zeker zoo niet door Dolcebuono. den 
oorspronkelijken ontwerper, bedoeld. Een twaalf-.ijdige 
koepel rust op het kruis, de koornis is veelhoekig en 
van een trans voorzien. De decoratie van het koor 
heeft nog een 15e-eeuwsch karakter. ()verigens zijn 
fresco's aanwezig, die grootendeels uit den lateren 
tijd der 16e eeuw afkomstig zijn. Galeazzo Alessi 
heeft den gevel ontworpen, die in 1572 voltooid werd 
en met verschillend gekleurd marmer, nissen en beel
den ten rijkste is versierd. 

Aan den Corso San Celso liggen twee kerken, 
Santa Eufemia en San Paolo, beiden in Renaissance
stijl. De straat, die tusschen deze kerken gaat, leidt 
naar het kolossale ()spedale Maggiore, een der grootste 
ziekenhuizen van Europa. Zijn er misschien uit een 
medisch-hygiënisch oogpunt op de inrichting aanmer
kingen te maken, architecten vinden hier volop te 
genieten. 

In 1457 werd het paleis begonnen door Antonio 
I Filarete; Francesco en Bianca Maria Sforza waren 
: de stichters. Van den gevel is alleen de rechter helft 
I door Filarete gebouwd , het overige is afkomstig uit 

de 17e eeuw. De I5e-eeuwschc architect heeft op .-.eer 
gelukkige wijze Gothiek en Renaissance tot een ge
heel weten te versmelten. < iebakken steen en terra
cotta zijn de voornaamste materialen; alleen de zuil
schachten zijn van gehouwen steen. De binnenplaats 
telt ?,i bij 19 traveeën en is zeker een der grootste, 
welke de Renaissance in Italië zag ontstaan. Naar de 
details te oordeelen is dit gedeelte van het bouwwerk 
niet vóór de 17e eeuw voltooid. Dok hier verdient 
de rijkdom der terracottaversieringen opmerking. 

Ofschoon ik wist, dat er nog verscheidene sehoone 
architectonische scheppingen te Milaan door mij onbe
zocht waren gelaten, zoo meende ik nu toch het voor
naamste bezichtigd te hebben. Aan het vermogen om 
te genieten zijn den mensch grenzen gesteld. Ik voelde 
die grenzen bereikt te hebben, en achtte het daarom 
verstandig, om verder mijn tijd te Milaan door te 
brengen als alle toeristen, en mij niet verder om de 
kunst te bekommeren. 

H O U T G R A N I E T A L S B O U W M A T E R I A A L . 
Houtgraniet, ook wel xylolith genaamd, is een 

onder zeer hoogen hydraulischen druk verkregen pro
duct van zaagsel, mineralen en magnesia; het bestaat 
uit platen van 1000 X 1000 en 830 X 1520 m.M. 
maximum oppervlak: het heeft eene minimum-dikte van 
10 m.M. en moet, zooals zijn naam aanduidt, de 
goede eigenschappen van hout en steen in zich ver
eenigen, liet is, zooals beweerd wordt, door vorst 
of weers-invloeden onaantastbaar cn wegens zijne mine-
ralische samenstelling vuurvast en bestand tegen de 
werking van zwammen en schimmelplanten. Voorts 
zou het een slechte warmtegeleider zijn en de minder 
goede eigenschappen van hout en steen, wegens zijne 
chemische verbinding, missen. Men wil, dat tot zijne 
goede qualiteiten nog behooren eene volkomen gelijk
matigheid, dat het geene poriën heeft, zoodat onge
dierte en smetstoffen er niet aan hechten, dat het 

niet scheurt en trekt, en dat het als hout bewerkt 
kan worden. 

Reeds vroeger hadden wij gelegenheid omtrent dit 
materiaal een en ander mede te deelen; ofschoon er 
sedert veel goeds van gezegd wordt, blijkt ons uit een 
artikel in de Baugewerks-Zeitung van 21 Juli j l . , dat 
er in de practijk vaak klachten over worden ver
nomen. De schrijver van dat artikel deelt mede, dat 
hij eenige jaren geleden over het gebruik van hout
graniet in Berlijnsche huurhuizen kwade noten hoorde 
kraken; daar hij bij eenige onder zijn beheer uitge
voerde bouwwerken dit materiaal voorgeschreven had , 
werd bij hem de lust tot een onderzoek opgewekt. 
Weldra bleek het echter, dat het afkeurend oordeel 
weinig gemotiveerd was, en wel, omdat men in de 

den regenkant van het huis gelegen , wordt veel ge
bruik gemaakt, daar het vóór den ingang ligt, en 
meermalen wordt het betreden door de met spijkers 
voorziene zolen van tuinlieden en dergelijken. Daar 
de heuvel, waarop de villa gebouwd is, op niet grooten 
afstand door vochtige weidegronden begrensd wordt, 
vormt zich hier dikwerf ij zei. Het houtgraniet, waar
mede het bordes bekleed is, heeft zich echter ge
durende deze acht jaren uitstekend gehouden. Het is 
niet alleen volkomen gaaf gebleven, maar ook geheel 
droog, omdat dc lucht tien regen of anderen neer
slag dadelijk absorbeert; evenmin heeft er zich ijzel 
op gevormd, hetgeen bij steenen trappen en bordessen 
vaak een groot euvel is. Bovendien maakt het in het 
gebruik geen gedruis en het is aangenaam te beloopen 

mm.; 

meeste gevallen het materiaal onoordeelkundig had 
aangebracht. In een huis bleef het houtgraniet, voor 
bekleeding van trappen in kelders en verdiepingen 
gebruikt, voortdurend zeer vochtig, vooral in den 
kelder , zoodat de trappen lastig te beklimmen waren ; 
het onderzoek leerde echter dat het gansche huis zóó 
vochtig was, dat men als het ware niets anders ver
wachten kon. Hiertegenover kan echter een ander 
geval gesteld worden, dat aantoont hoe houtgraniet, 
zaakkundig aangebracht, zeer bevredigende uitkomsten 
geeft. Omstreeks acht jaar geleden werd in de om
streken van Berlijn op een kleinen heuvel een villa 
opgetrokken, wier bordes met houtgraniet bekleed 
werd; deze beklecding werd op de gewone wijze aan 
de houtconstructie vastgeschroefd. Van dit bordes, op 

(Imtrent zijn weerstandsvermogen tegen vuur werden 
meermalen proeven genomen. I Iet brandt niet, maar 
verkoolt , wanneer men het onmiddellijk met eene 
gasvlam in aanraking brengt, zeer langzaam. Door 
de Berlijnsche bouwpolitie wordt het gebruik van dit 
materiaal ter vervanging van houten wanden, tot 
vuurvaste bekleeding daarvan en als aantreden van 
vuurvaste trappen toegestaan. Bij het onderzoek van 
vuurvaste bouwmaterialen, van 9—11 Februari 1S93 
te Berlijn gehouden, werd het houtgraniet door de 
Jury bestand geacht tegen vuur en tegen beschadiging 
door water, hevige stooten enz. 

Na de gunstige ondervinding opgedaan bij het 
gebruik van het materiaal voor het beklecden van 
vloeren, traptreden, tafelbladen voor laboratoria. 
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toonbanken enz., heeft men thans beproefd het in 
toepassing te brengen voor bckleeding van wanden, 
samengesteld uit lichte hout- of ijzerconstructies. 

Ten opzichte van zijn warmtegelcidend vermogen 
staat het, blijkens de genomen proeven, tusschen 
kurk en asbest. 

Als vloerbekleeding gebruikt, slijt het, volgens 
het koninklijk proefstation voor bouwmaterialen, niet 
meer af dan graniet of basalt, terwijl de graad zijner 
hardheid tusschen veldspaat en kwarts gelegen is. 

Door de firma Otto Setting & Co. te Potschappel 
bij Dresden werd deze proef genomen; zij bouwde voor 
de Saksisch-Thuringschc kunsttentoonstelling te Leipzig 
een huisje dat hierboven wordt voorgesteld; de hout
constructie der benedenverdieping is niet dubbele 
houtgranietplaten bekleed en op de bovenverdieping 
als vakwerk behandeld. Alle vloeren , plafonds, trappen 
en het dak zijn voorts met platen van dit materiaal 
bekleed. De figuren 2 — 4 geven de constructie aan. 

\' 4 0 W 

Fig. 2. 

Bij de dubbele bekleeding, waartusschen de lucht 
vrij kan circuleeren, zijn van buiten platen van iS 
a 20 m.M. dikte gebruikt en binnen platen van 12 
a 14 m.M. Buiten worden de platen aan de houten 
stijlen geklemd door middel van |_J~"-ijzer en aan 
de binnenzijde door geprofileerde houten lijsten (fig. 
3). De horizontale voegen van den binnenwand worden 
bevestigd door middel van opgekeilde ijzeren veeren 
en bij den buitenwand door kruisijzer (fig. 4). 

i a 

! 1 
• f 
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Fig. Fig. 4 . 

Op de verdieping werden de platen door middel 
van geprofileerde lijsten aan de stijlen verbonden; 

daar, waar de afmetingen der wanden de voorhanden 
grootte der platen overtrof, werden deze, evenals 
boven vermeld is, door opgekeilde ijzeren veeren 
aan elkander gehecht. 

Voor het plafond werden platen van 12 X 14 m.M. 
gebruikt; deze werden boven dadelijk tegen de dak
sparren en balken geschroefd, terwijl beneden de 
platen tusschen de binten ingeschoven en door daaraan 
bevestigde geprofileerde lijsten vastgehouden werden. 

De vloerbedekking is, voor zoover groote platen 
gebruikt werden, bevestigd met schroeven, waarvan 
de koppen met houtgranietkit bedekt werden. De 
kleinere vloeren (veranda , vestibule en keuken) werden 
geheel in genoemde kit gelegd. De treden van de 
trap naar de verdieping zijn 20 m.M. dik en werden 
op de ijzeren ondertreden van onderen vastgeschroefd. 

Voor het dak zijn platen van 1520 K 3 0 X 15 
a 17 m.M. genomen, die in de richting van de dak
helling elkander bedekken en ter zijde met opgekeilde 
veeren aan elkander verbonden zijn; zij zijn onmiddel
lijk aan de daksparren bevestigd met verzinkte schroe
ven , die onder de koppen met looden ringen voor
zien zijn. 

Het blijkt hieruit dat houtgraniet voor kleine ge
bouwtjes zeer goed gebruikt kan worden. Men meldt 
thans, dat de directie der Saksische Staatsspoorwegen 
een aanvang heeft gemaakt met het doen vervaardigen 
van baanwachtershuisjes. 

K O N I N K L I J K I N S T I T I T T V A N I N G E N I E U R S . 

G e d e n k b o e k 1 8 4 7—1 8 <j 7, 

Bij de uitgevers, de Gebr. J . en II. van I.angen-
huijsen, te 's-Gravenhage, ziet dezer dagen een werk 
het licht, dat, naar wij meenen te mogen verzekeren, 
der Nederlandsche drukpers tot eer zal verstrekken. 

In ons nummer van 14 Augustus hebben wij reeds 
tie aandacht gevestigd op het feit, dat op den 31 sten 
dier maand door het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs te 's-Gravenhage het vijftigjarig bestaan van 
die instelling feestelijk zal worden gevierd en daarbij 
de vermelding gevoegd, dat te dier gelegenheid door 
de zorgen van den Kaad van Bestuur een Gedenk" 
bock- zou worden uitgegeven. 

Dit werk is op groote schaal aangelegd, met een 
geheel nieuwe letter gedrukt en op artistieke wijze 
versierd, zoo wat den tekst als wat den band be
treft, waartoe het lid K. van Konijnenburg zich op 
de meest verdienstelijke wijze heeft beschikbaar ge
steld, terwijl door de kunstschilders A . J. der Kin
deren en Jan Veth dc welgelijkende afbeeldsels van 
de drie stichters, wijlen de heeren F. \V . Conrad, 
K. J. A . van der Kun en Dr. G. Simons, aan den 
bundel zijn toegevoegd. 

Ken aantal leden van het Instituut heeft tot de 
samenstelling van het geheel medegewerkt door het 
leveren van 116 bijdragen, die een merkwaardig over
zicht geven van de geschiedenis van het Instituut en 
van hetgeen in het afgeloopen tijdvak van vijftig jaren 
op het gebied van den ingenieur door Nederlanders 
is verricht, zoo in ons vaderland en zijne overzeesche 
bezittingen als in den vreemde. 

De tekst wordt door 84 met zorg bewerkte platen 
opgehelderd. 

In ruime mate zal dit werk, groot XVIII en 
337 bladzijden, in groot folio, in twee kolommen, 
behalve het voorwerk, zoo ten gevolge van inteeke-
ning onder de leden, als door het aanbieden van 
present-exemplaren aan Hare Majesteiten de Koningin 
en de Koningin-Regentes, aan autoriteiten en genoot-
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schappen in het binnen- en buitenland als anderszins 
verspreid worden. 

De daarna nog voorhanden zijnde exemplaren zullen 
later voor het publiek verkrijgbaar worden gesteld voor 
den prijs van f 15 .50 (met inbegrip van de frankeer-
kosten); belangstellenden kunnen, naar men ons mede
deelt , zich tot het bekomen daarvan rechtstreeks tot 
de uitgevers wenden, onder overmaking van het be
drag. 

Wij meenen ons overtuigd te mogen houden, dat 
het Instituut in dezen arbeid een hoogst merkwaardige 
bijdrage heeft geleverd tot deze publication van zeer 
bijzonderen aard, die menige openbare en bijzondere 
boekerij tot een waar sieraad zal verstrekken. 

Wij eindigen deze mededeeling met onze oprechte 
wenschen voor den voortdurenden bloei van een in
stelling, die ons vaderland tot eer verstrekt en voort
durend getuigt van krachtigen bloei en opgewekt 
wetenschappelijk streven. 

TECHNISCHE V A K V E K K E M l i l N l i . 
A F D E E L I N G U T R E C H T . 

Vergadering op i'rijjag 18 Augutlus 18*7. 
De vice-president opent de vergadering, verzoekt den secretaris 

lezing der notulen, «elk; zonder op- of aanmerkingen worden 
vastgesteld en doet mededeeling vnn de ingekomen stukken. Ann 
de orde is duarna het verkiezen vnn een president, wnnrtoe be
noemd wordt de viee-voorzitter. de heer D. R. van Cnylenbargh, 
die deze benoeming aanvaard. Vervolgens werd de lieer Samwcll 
uls aspirant-lid der Vereeniging toegelaten. 

Twee der vroegere ingekomen vragen werden beantwoord, en 
wel: lo. ,Hoe moet de verlioudirjg zijn tusschen opzichter en 
aannemer", door dei. heer Treffers. In een zeer uitgewerkt rap
port beschreef de heer T. beider standpunt, waarna hij de onder
ling aan te nemen houding uiteenzette. Als hoofdgedachte van 
den spreker kan worden gezegtl: de verhouding tusschen opzichter 
cn aannemer moet in 't belang van 't werk en alle behiuehehhen-
tlen zijn: goed. zuiver, waarhij ten allen tijde het prestige moet 
ireliandhaatd worden 

De fleer Tekelenburg gaf daarna eene beschrijving over 't be
straten. Als man van ervaring zeide hij, dat elke straat en iedere 
weg zgne eigen eischen aau de bestrating stelt, met t oog op 't 
hoofd verkeer. De meest niteenloopende kei-, klinker- en asphalt-
bestratingen werden door spreker practisoli behandeld. Heide 
•prekers, de heeren Treffers en Tekelenburg, mochten den dank 
der Vereeniging inoogsteu, bij monde van den voorzitter hun 
gebracht voor de even leerrijke nis amusante bijdragen van dezen 
avond. 

Na opening der vrngenbus, welke geen vragen bevat, en dc 
gewone rondvraag wordt 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 . 
' sORAVENBAGK . Itjj do behandeling der Provinciale begroeting 

voor 189S werd in een der afdeelingen voorgesteld een commissie 
te benoemen tot onderzoek naar dc oorzaken van den vervuilden 
toestand der kanalen tusschen dc Maas en Schcveningen en de 
middelen tot verbetering. 

tied. Staten hebben zich daartoe bereid verklaard cn als leden 
dier commisrjje benoemd do heeren AV, V. Leemans, inspecteur 
v u den waterstaat in de 2e inspectie, nl- voorzitter; Dr. E. I'. 
van Dissel, ingenieur van Konland en lid van de Prov Staten 
van Zuid-Holland; G. J. de Jong, directeur der gemeentewerken 
te Rotterdam; J . M. Telden. hoogleeraar uan de Polytechnische 
School te Delft, en Dr. II. II. Bakhuis Roozeboom, hoogleeraar 
in de scheikunde aan de gemeentelijke 1' niversiteit te Amsterdam. 

— Bjj koninklijk besluit is aan den heer J . T. Cramer, opzijn 
verzoek, eervol ontslag verleend als commissaris generaal voor 
Nederland bij de in 19(10 te Parijs te honden wereldtentoonstelling, 
eu nis lid en voorzitter der Centrale Commissie tot inrichting 
van dc afdeelingen van Nederland en zijne koloniën en tot be
hartiging van de belangen der inzenders in die afdeelingen op de 
genoemde tentoonstelling, 

eu is benoemd tot commissaris generaal voor Nederland bij de 
in J!HX> te Parijs tc houden wereldtentoonstelling cn tot voor
zitter der Centrale Commissie bovenbedoeld. Mr \. P. .M. II. 
Baron Michiels van Yerduynen, lid van de Tweede Kamer der 
StatenOeneraal , te 's-Oravenhage, lid der eveugenoenule Cen
trale Commis'iie. 

HAARLXM . De boekerij, verhonden aan bet .Museum van Kunst
nijverheid der Xederlundschc Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid, die gedurende de maand Augustus gesloten is, zal 
op 1 September voor het publiek weder geopend /ijn. 

Uit «leze boekerij die boek- en plaatwerken bevat over bouw
kunst, kunstgeschiedenis en oudheidkunde, doch voornamelijk is 
samengesteld uit werken betrekking hebbende op de kunst toe

gepast op het ambacht, kan elke beoefenaar van bet kunst
ambacht boeken, plaatwerken gratis iu bruikleen ontvangen daar 
zo door het geheele land verzonden worden. 

De catalogus met de bepalingen waaraan belangstellenden. die 
van de boekrrij gebruik wenschen te maken, zich moeten onder
werpen, kan bg den conservator van genoemd Museum, den beer 
I'. von Sober, worden aangevraagd en wordt tegen toezending 
van 20 cents aan postzegels franco verzonden. 

DEVENTER . Dinsdag beeft de Koninklijke Deventersche Tapyt-
l'abriek haar eeuwfeest gevierd. 

— Onder dsgtcekening van 27 dezer schrijft men uit Amster
dam aan de Üutnue Hott.rd. Courant' 

„Heden is voor de zooveelste maal eene poging nm iets van 
den opstand der nieuwe Beurs te weten te komen, mislukt, 

„De afdeeling „Publieke Werken" heeft de teekeningen tot heden 
voor de oogen van alle belangstellenden, met uitzondering van 
zeer enkele bevoorrechten, verborgen weten te bonden. En nu 
moet men nog tot diep in de maand September geduld hebben, 
terwijl reeds in 't begin van October de aanbesteding zal plaats 
vinden. Maar, wordt de Beurs, gelyk zy wezen zal. eenmaal 
getoond, dan gebeurt dit ook met byzondere voorzorgen. Kr is 
een model in gips vervaardigd, niet alleen van het nieuwe ge
bouw, maar ook van de buizen auu beide zijden van het Damrak , 
om te zorgen, dat de nieuwsgierigen den Beursgevel te zien 
krjjgen, zooals deze later in werkelijkheid slechts gezien zal 
kunnen worden, dat wil zeggen onder een bepaalden boek. 

„Dit gipsmodel is nog niet geheel gereed; er moet nog een 
kleurtje aan gegeven worden ter opHeuring. Voorts moet gewacht 
worden tot de nieuwe Raad eene nieuwe commissie van bystand 
in bet beheer der publieke werken heeft benoemd, want de leden 
dier nieuwe commissie zullen immers degenen zijn. die „in de 
eerste plaats in aanmerking komen" voor dc bezichtiging van 
het model. Is alzoo die commissie eerst geconstitueerd eu heeft 
zjj het neusje van den zalm gesnapt, dan zal er eindelijk gelegen
heid komen "in iu dit blad bet publiek mede te doelen, hoe de 
Amsterdamsche Beurs er uit zul zien" 

— In Oostenrijk heeft de Minister van Oorlog uan de ver» 
Bchillende generaals, chefs van militaire afdeelingen, een circu
laire gericht om zorg te dragen voor de bewaring van historische 
monumenten. 

Met is uan de militaire genie strikt verboden om herstellingen 
te doen aanbrengen aan eenig gebouw, dat historische wnarde 
heeft, zonder voorkennis der K. K. commissie, aau wie de zorg 
voor de monumenten en oudheden opgedragen is. Elke archeo
logisch belangrijke ontdekking moet door de militairen terstond 
aan genoemde commissie gemeld wordeu. 

P E R S O N A L I A 
— licnoennt tot adjunct-chef 3e afd. bij de expl. van Staatssp. 

op Java. de in up 2e kl. bij het toezicht op de spoorwegdiensten 
en het stoomwezen N. de Vlcq; tot insp. 3e kl. by bet toezicht 
op de spoorwegdiensten en bet stoomwezen A. Bryan. 

— Bij beschikking vun den Minister van Waterstaat is de lieer 
(i. 1! art mans te Hellevoetsluis benoemd tot huitengew oon op
zichter bij werken aan de Marinehaven aldaar. 

— Hij koninklijk besluit is, met ingang vau 1 Septembers. 
benoemd tot bnreelambtetaar van den Rijkswaterstaat P. S. 
Terpstra, te Leeuwarden. 

— Bij deu Waterstaat in Ned.-Indië is wegens ziekte, eervol 
uit zijn betrekking ontslagen de opzichter 3e kl. W. B. de Jong. 

VACANTK UETREKKINGKN. 
— O p z i c h t e r van den lluurlemmermeerpolder. Jaarwedde 

f 1U0O a / 12UO en vrije woning. Adres op zegel, vóór 1 Sopt. 
aan Dijkgraaf cn Heemraden te Haarlem. {Zieadvert, in het corig no.) 

— L e e r a a r in bet b o u w k u n d i g teek e n e n aau het 
gemeen te-teeken-insti tuut te Breda. Jaarwedde f 400. Adres vóór 
1 Sept. nan den Burgemeester. (Zie adv. in het vorig no.) 

— B o u w k u n d i g e t e e k e n a u r s en oen e r v a r e n 
o p l i c h t e r , allen tegen Hink salaris. Adres lett. C I! 369, 
Nieuws v. d. Pag. 

— L e e r a a r i n he t h a n d t e e k e n e n auu de kweekschool 
voor mucuiuihtcu te Amsterdam. Salaris t tiCO. 

— Lee raa r iu het hund- en o m e m e n 11 c e k e u e u 
b o e t s e e r e n en b e e l d h o u w e n aan de ambachtsschool 
feO 's-Gravenhage. Jaarwedde ƒ1000 A /1200. Adres den Directeur. 
(Zit advert, in het vorig- no.) 

- M ij n b o u w k u u d i g i n g e n i e u r , bereid dadel y K te ver
trekken m i i i r Celebes, tegeu ruim salaris en tantième. Adres 
lett. 4 E V , Alg. Adv.-bureau Nijgh &, v. Ditmar, Amsterdam. 

— T e e k e n a a r , om in vrijen tyd mcubelteekenwerk te ver
richten. Adres lett. E T KJ4 .Vieu:.>* v. d. Dag. 

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

INKOHMATIEUL'MKAI: T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I G I N G , AMSTERDAM. 

Opzichter, leeftijd 22 jaar, verl. sal. / Ü0 a 70 per maand. 
80 40 u 50 
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tegen Brand schade 

NEDERLANDEN D e H U U U l l L t f l l l U L L I van 1845 
's-GRAVENHAGE, HerMptein, 

hoek 1'rinseslraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 68 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-

L A C U 8 P R E M I E » . 

AANBESTEDING. 

Th .VANHEENISTEOEOBELT . s a . i t . r v E o g ineer. 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 1 3 » !>«• B u j terkade, A M N T K I l l » A M . I'ilhtaal: :ii> K o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te llarrhcad. 
Bpecialiteit voor de Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zijn nou- niet overtroffen. — Porseleinen BaJkuipcr, Ijfteren Badkuipen.— 
Closets, H'asehtaU.ls. Urinoirs enz. - V tl It W A It VI I SM en V K X T I I. A T I E . 

Helnst zich met de plaatsing en inricht ing in geheel Nederland, /cerconcnrteerende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. \Vedervorkoo|iers genieten het gebruikelijke rabat. 

CARBÖLWEÜM „KRIMPEN7^ 
éer Maatschij. tot bereiding van Koolteerprodocten te Krimpen a/d. UnL 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Bedel

lied en Koloniën: 

Gr. ÏVÏ. B O K S A Co.. Amsterdam. 

BESTUUB der Waterkeering. 
Ie Calamitetiso HOOFDPLAAT- 1 

H E T 
van 
en THOMAESPOLDERS zal op m i l i 
t ias den '41 September 1N97, des 
namiddags te it uree, in de Directie
keet, ontler nadere goedkeuring van 
Gedeputeerde Slatin van Zeeland, 

a a n b o H i o d e n : 
het m a k e n v a n w e r k e n ter 

v e r d e d i g i n g van den oever 
tuxnehen <1<- Htrandhoo l -
den . gelegen l a n d w a a r t s 
v a n oeverwerk C van den 
sjalHiiiiteuy.cn 'Mioinaex-
po ider . 

De besteding geschiedt bij enk 
Inschrijving volgers § 1 • 1 * r A. B. 

Het bestek ligt ter lezing bij den [ 
Secretaris-Ontvanger van bet Water
schap te Hoofdplaat en in de Directie-
keet aldaar, en is van 6 September 
1*97, op franco aanvrage, tegen be-] 
taling van öu cent, bij den Secretin is-
Ontvanger verkrijgbaar. 

Aanwijzing zal plaats hebben op 
Dinsdag en Vrijdag, 14 en 17 Sep 
tember, telkens des voormiddag* van 
.9 tot 11 uren, waartoe het Bestuur 
in de Directiekeet van ger.Ot-m.de Pol
ders zal bijeenkomen, terwijl buitendien 
geene aanwijzing geschiedt. 

Hoofdplaat, den 2i Aug. 18!)7. 
Het Bes tuur v o o r n o e m d , 

P. F . TIIO.MAES, Voorzitter. 
J. J . PATEER, Secretaris-Ontvanger. 

HERBESTEDING. 
BUBOEMEESTEB en W E T H O U -

DEES van Itlokzijl zijn voornemens 
om op den In September a. s. her te 
besteden: 

H e t boawen v a n een S C H O O L 
met 5 l o k a l e n e t c a l d a a r . 

waarvan aanwijzing zal plaatB hebben 
op den ln September e. k., van 11 
uur v,|m. tot 2 uur i./m. 

Bestek en teekenirg zijn (zoover de 
voorraad strekt) tegen franco toezen
ding van / ' 8 , te verkrijgen bij.den 
architect W. DE J O N G , te Woudeend, 

liurgemeetter en Wethouders voor
noemd, 

A. P. W. N00RD1NK. Burgem. 
B. DE BOER, Weth. 

EŜ rbetertelken Schoorsteen. 
ar G a r a n t i e . 

JOHN'S 
Ŝchoorsteenkap enVentilator 

{Gedeponeerd in alle landen van i'.urofa?) 

Z o n . I l c s c i i cn W i n d 
werken m n i o l i u op den 

trek van den Schoorsteen. 

ivpi'i' i n beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten, 
i go II;M'II'I.OS. Z ie r g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

O. tu gschril'ii'ti. Prospectussen en Inlichtingen verstrekt 
ii O K li K K T K A I . I I , Utrecht. 

A i i e e n v e r k o o p voor > «-«Ierland en K o l o n i ë n . 

H. L. ZALNIE & Z O N E N , 's-Gravenhage. 
Stoomelasslijperij, GlasverzilveririB. Glasetserij-

•aeelalitelfl in Kaaanplatea van W I T ea I W A I T M A It M K K<-1. A s. V g a a 
bewa«r«kiaa> 

BUBGEMEESTEB I N W E T H O U 
DERS van 'e HERTOGEN BOSCH, 
zullen .flaunting 31» I I » / / M « / M * 
et. « . , voorniiddags 16 uur, in het 
openbaar 

HERBESTEDEN: 
H e t m a k e n v a n gebouwen 

en i n r i c h t i n g e n op het 
t e r r e i n der i*ri*e d'ean, 
ten behoeve der ontij/.e-
r i n g v a n het grondwater 
der gemeente l i jke H o o g 
d r u k W a t e r l e i d i n g . 

Bestek en teekening zijn tegen be
taling van /*J4.50 verkrijgbaar ten 
Kantore van den Directeur der Water
leiding, of op franco aanvrage aan dit 
Kantoor met toezending van het bedrag 
in postwissel (postzegels worden niet 
in betaling genomen en aan aanvragen 
zonder postwissel wordt geen gevolg 
gegeven I, 

Aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 
21 Augustus, voormiddags ten 10 ure, 

[ op het terrein der Prise d'eau. 
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap 

„Het Vaderland'". 

AANBESTEDING. 
BUBOEMEESTEB eu W E T H O U 

DERS van WIERDEN. zullen op 
Oinntlag 7 Seulentber 4 8 9 7 . 
des voormiddags e l f ure, ter Secretarie 
aldaar, amibewteden: 

H e t bouwen van eeu H o u t e n 
lie ng met O p h a a l b r u g 
« v e r de Kegge, tuNNehen 
X o t t e r en K u n a , met bi.j 
be li oo re u d e we r k «• n. 

• turning / 6840. 
Aanwijzing in loco SI Augustus, di s 

voorouddags 11 uur. 
Inlichtingen te bekomen bij den 

Opzichter S. S. HUÜÜTERP te Zwart
sluis. 

Bestek net teekeningen zijn ad f0 50 
verkrijgbaar ter Gemeente Secretarie 
te Wierden. 

Gementsteenfabriek. 
H. M. DE L A N G E te ilaartlingest 
levert zoo spoedig mogelijk zoodanig 
l'tbrikaat. 
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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 K N I K U R S . 

rEESTELIJKE VIEKIXG VAN HET VIJFTIGJARIG BESTAAN. 

I . O n t v a n g s t OJ> het het I.oo. 

De Raad van Bestuur van het Instituut had aan 
Hare Majesteit dc Koningin-Regentes eerbiedig ver
zocht ter audiëntie te worden toegelaten, ten einde 
in de gelegenheid te worden gesteld om twee pracht
exemplaren van het in ons vorig nummer besproken 
Gedenkboek aan te bieden aan Hare Majesteit dc 
Koningin en de Regentes zelve. 

Het behaagde Hare Majesteit die audiëntie te be
palen op den 30" Augustus jl., des namiddags ten 
vier ure. 

In den loop van den morgen begaf zich de presi
dent J F . \V'. Conrad, vergezeld van de raadsleden 
G . B. II. F. Alpherts, M . J. van Bosse, F. M. van 
I'anthaleon baron van Kek, B. M . Gratama, J. A . 
Snijders CJz. en H . Wortman, benevens den secre
taris J . Tideman (de raadsleden W . F . Leemans en 
E. 11. Stieltjes waren door afwezigheid verhinderd 
ten paleize te verschijnen), naar Apeldoorn; zij werden 
alvorens de audiëntie een aanvang nam, in de ge
legenheid gesteld een groot gedeelte van het schoone 
park van liet Loo te bezichtigen. 

Stipt ten vier uur had de audiëntie plaats cn ver
schenen Hare Majesteiten met gevolg. Onmiddellijk 
daarop stelde de president de bovenvermelde heeren 
voor, waarna hij het woord nam om kortelijk te her
inneren aan het ontstaan van het Instituut onder het 
Beschermheerschap van wijlen Z. M. Koning Willem III, 
die met eerbied en toegenegenheid werd herdacht, 
waarna de spreker overging tot de aanbieding van de 
beide ter tafel liggende boekwerken, in prachtbanden 
gebonden en door keurig schilderwerk op satijn, voor

stellende allegoriën cn de wapens van Nederland 
en Waldeck- ï ' yrmont , versierd. Hare Majesteit de 
Koningin-Regentes dankte tien spreker in vriendelijke 
bewoordingen en terstond namen de beide Vorstinnen 
met groote ingenomenheid kennis van den inhoud van 
dit Gedenkboek en bewezen beiden door herhaalde 
vragen om inlichtingen Hare oprechte belangstelling 
in het Instituut en het thans uitgegeven werk en in 
den arbeid, door de Nederlandsche ingenieurs in het 
verloop van eene halve eeuw tot stand gebracht. 

De vriendelijke en hoogst innemende wijze, waarop 
de Raad van Bestuur te dezer gelegenheid werd ont
vangen , zal met onuitwischbare trekken gegrift blijven 
in het geheugen van allen, die het voorrecht hadden 
deze plechtige ontvangst te mogen bijwonen. 

II. R e c e p t i e en f ee s tmaa l t i jd . 

liet Bestuur van het Koninklijk Zoologisch-Bota-
nisch Genootschap te 's-Gravenhage had op de meest 
vrijgevige wijze een gedeelte van zijne lokalen ter 
beschikking gesteld en meer bepaald de groote concert
zaal , die op hoogst keurige wijze door den heer 
|. T h . Amiabel en den heer |. H . Kottman, hortu-
lanus van het Genootschap, in een waar lustoord was 
herschapen, om op den eigenlijken feestdag, den 
31 sten Augustus, eene receptie te houden van autori
teiten , afgevaardigden van bevriende genootschappen, 
leden van het Instituut en verdere belangstellenden. De 
Raad van Bestuur mocht zich verheugen in de aan
wezigheid van den generaal-majoor II. Rcijcrman, 
die zoowel bij deze receptie als bij den feestmaaltijd 
H . M . dc Koningin-Regentes vertegenwoordigde, en 
in een talrijke opkomst van belangstellenden; de 
deelneming, door de zuster-vereenigingen betoond, 
die zich hadden doen vertegenwoordigen, was een 
treffend blijk van de eensgezinde pogingen van allen 
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om tier wetenschap in den uitgcstrektsten /.in bevor
derlijk te zijn. 

.Nadat allen hadden plaats genomen opende de presi
dent Conrad deze bijeenkomst met eene sierlijke rede, 
waarin hij in korte trekken herinnerde aan de stichting 
van het Instituut door het driemanschap F. W. Conrad, 
L . J . J\, van der Kun en dr. G . Simons, die, krachtig 
gesteund door den toenmaligen Prins van Oranje, wel
haast Z. M . Koning Willem III, die als beschermheer 
optrad , al spoedig bijna honderdnegentig personen om 
zich hadden vereenigd, die door de vaststelling van 
het hun door de stichters aangeboden grondreglemcnt 
als oprichters optraden van het Instituut van Ingenieurs, 
dat op die wijze den 31 sten Augustus tot stand kwam 
en sedert 1848 den titel van Koninklijk mocht voeren. 

Hij het welkom, door den spreker aan hen die 
waren opgekomen toegeroepen, werd met voldoening 
gewezen op de tegenwoordigheid in de eerste plaats 
van den vertegenwoordiger van de Koningin-Regentes 
en voorts van de afgevaardigden van vele Xeder
landsche Verqenigingen en Genootschappen, die, 
evenals het Instituut, zich dc bevordering van dc 
wetenschappen ten doel stellen. Zoo straks zullen wij 
die allen vermelden. 

Ook waardeerende brieven en telegrammen waren 
ontvangen van verschillende lichamen en autoriteiten, 
terwijl het den Raad van Bestuur zeer aangenaam 
was, dat ook tegenwoordig kon zijn het lid J. E . de 
Meijicr, president der Afdeeling Xederlandsch-Indié, 
met verlof hier te lande vertoevende, een .Afdeeling, 
die op degelijke en krachtige wijze op wetenschap
pelijk gebied de eer van Nederland handhaaft en van 
wie een telegram van gelukwensching werd ontvangen. 

Van de 186 oprichters zijn er nog een twaalftal 
in leven en als lid aan het Instituut verbonden, te 
weten het honorair lid jhr. I. Ortt van Schonauen, 
de leden K. II. van Brederode, P. (aland, J. F. W . 
Conrad, j . G. W. I-'ijn je van Salverda, J . de Kruyff, 
J. Lebret, H . Linse, jhr. C. C de Maere Linnander, 
X. Th Michaelis, P. j . Mouthaan en M. C. J Piepers, 
van welke de heer Caland en de drie laatstgenoemden 
ter vergadering aanwezig waren. 

Het aantal leden nam weldra toe, tot het eenmaal 
het hoogtepunt van 910 bereikte. ()p dit oogenblik 
telt het Instituut 783 leden. 

De spreker trad voorts in een vergelijkend histo
risch overzicht van de ontwikkeling van de weten
schap van den ingenieur gedurende het afgeloopen 
tijdvak, waarvan de blijken te vinden zijn in het 
bovenvermeld Gedenkboek, dat in een 116-tal ar
tikelen , door ruim honderd leden bijeengebracht, 
lezenswaardige mededeeliugen bevat, en dat in den 
ongelooflijk korten tijd van nog geen drie maanden 
door den onvermoeiden arbeid van den secretaris J. 
Tideman, die sedert het jaar 1849 aan het Instituut 
is verbonden en met de bezorging van de uitgave 
der werken is belast, en niet minder door de goede 
zorgen van de uitgevers Gebr. J. en II. Van Eangcn-
huysen tot stand kwam. 

Xog vestigde de spreker de aandacht op hetgeen 
de Vorsten uit het Huis van Oranje-Xassau, van 
Koning Willem I af tot Koning Willem III toe, ter 
bevordering van handel, nijverheid en wetenschap 
hebben verricht. 

Xa er op te hebben gewezen, dat het Instituut met 
25 Xederlandsche en 36 buitenlandsche wetenschap
pelijke genootschappen in verbinding staat en dat 
zijne werken binnen- en buitenslands op prijs worden 
gesteld. eindigde hij zijne boeiende rede met den 
wensch dat de leus: „Steeds hooger en vooruit" in 

de banier van het Instituut moge blijven prijken. 
In den loop van deze zeer toegejuichte rede gaf 

de" spreker gelegenheid tot het maken van een photo-
graphische opneming van de vergadering. 

X a het aanbieden van den eerewijn werd aan de 
vertegenwoordigers van de bevriende genootschappen 
de gelegenheid gegeven tot het uitspreken van hunne 
gelukwenschcn. Wij bepalen ons tot de mededeeling, 
dat voor de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs 
het woord voerde het lid van het Instituut, A . M . K . 
W . baron van lttersum, voor het Koninklijk Instituut 
van Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-
Indië dc voorzitter mr. Th . H . der Kinderen, voor 
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen de 
voorzitter dr. H . A . van de Sande Bakhuyzen, voor 
het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte de l'nuses Magnificus F . B. s'Jacob, 
lid van het Instituut, voor de Vereeniging van Werk
tuig- en Scheepsbouwkundigen de president J. H . 
Iludig, voor de Xederlandsche Vereeniging voor 
Elektrotechniek dr. II. P. R. Ilubrecht, lid van het 
Instituut, voor het Wiskundig Genootschap te A m 
sterdam de hoogleeraar dr. D . J. Korteweg, voor 
het Koninklijk Nederlandsch .Meteorologisch Instituut, 
de directeur dr. Maurits Snellen en voor de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst het bestuurs
lid M . A . ('. Hartman, lid van het Instituut. In al-
die toespraken werd met waardeering gewezen op den 
band , die alle wetenschappen onderling verbindt en 
de talrijke punten van aanraking, ook bij onderling 
verschil in toepassing. 

Kan de/.e feestelijkheid als alleszins welgeslaagd, 
worden geroemd, met niet minder voldoening mogen 
de 130 personen, die zich ten 6 ure in hetzelfde 
keurig met bloemen, beelden en decoraties versierde 
lokaal aan den gezelligen maaltijd vereenigden, op 
dit samenzijn terugzien. dat langer dan anders het 
geval zou zijn geweest voortduurde ten gevolge van 
het hoogst ongunstige weder, dat een bezoek aan de 
Sociëtt i tstent in het Bosch, waar de leden vrijen 
toegang hadden, vrijwel onmogelijk maakte. 

Staande de receptie werd een telegram aan Hare 
Majesteiten de beide Koninginnen verzonden, bevat
tende gelukwenschen met den feestdag van heden en 
dankzegging voor de hoogst vereerende en minzame 
ontvangst op het I.oo, waarop later een antwoord is 
ingekomen. 

Wij wenschen het Instituut van harte geluk met 
dit zoo gelukkig en met veel ingenomenheid gevierde 
feest. 

R E I S H E R I N N E R I X G E X . 
D O O K 

A . W . WEISSMAN. 
VI. 

Pavia en de ( ertosa. 

Wie te Milaan is, bezoekt in den regel ook de ver
maarde Karthuizerskerk te Pavia. Hij neemt dan den 
trein Milaan—Voghera tot aan het station Certosa, 
of de stoomtram aan de Porta Ticincse tot aan Torre 
di Mangano. Van Pavia krijgt hij dan echter niets te-
zien , want het klooster ligt vijf kwartier van die stad 
verwijderd. Baedeker raadt het bezoeken van Pavia af, 
vooral aan wie voor zijn genoegen reist. Daar ik ech
ter wist, dat de stad verscheidene merkwaardige bouw
werken bezit, zoo scheen het mij beter eerst naar 
Pavia te gaan, en van daar per rijtuig naar het be
roemde klooster. 
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Het landschap tusschen Milaan cn Pavia is vlak; 
rijstvelden, onder water gezet, leveren een ongewoon 
•gezicht op. 

Het station tc Pavia ligt op ecnigen afstand van 
de stad. De hooge wallen, afkomstig uit den tijd toen 
de plaats nog een vesting was, zijn behouden, maar 
111 fraaie wandelingen veranderd. Doch met het oog 
op de accijnsen geschiedt dc toegang altijd nog dooi
de in barrières veranderde poorten, waar belasting
ambtenaren ieder, die een pakje bij zich draagt, aan
houden. 

Ongeveer midden in de stad bevindt zich de Du
omo die, van het daarvoor liggend plein gezien, een 
zonderlingen indruk maakt. De gevel is onvoltooid, 
in zooverre als hij, alleen in gebakken steen opge
trokken, blijkbaar zijn marmerbekleeding nog altijd 
moet krijgen. Ter linkerzijde sluit zich een gebouw aan 
uit de middeleeuwen, waarin Romaansch en (iothiek 
op zonderlinge wijze wel schilderachtig, maar weinig 
organisch zijn gemengd. 

Binnentredend wordt men getroffen door de majes
teit van het inter ieur. De kerk is een basiliek met drie-
beuken , die allen door kruisgewelven bedekt zijn. De 
plattegrond vormt een I.atijnsch kruis, waarboven een 
koepel van bijna 3 0 M . middellijn zich verheft. De 
armen van het kruis gaan over in nissen, en ook iedere 
travee :s van een dergelijke nis voorzien, zoodat een 
geheel van bijzonderen rijkdom werd verkregen. Cris-
toforo Rocchi heeft het plan gemaakt en is omstreeks 
1490 met den bouw begonnen. De details zijn eenigs
zins vluchtig gedaan; het ensemble geeft evenwel, 
ondanks zijn niet voltooiden staat, een duidelijk beeld 
van het ideaal, dat den kerkbouwers der Renaissance 
voor den geest stond. 

Een andere kerk, Canepanuova geheeten, is sinds 
1492 naar een ontwerp van Bramante gebouwd. Zij 
is van veel geringer afmetingen dan de kathedraal, 
doch bezit toch ook een koepel, waaromheen een 
galerij, door zuilen gedragen, is geordonneerd. De 
koepel is achtkant, doch rust op een vierkant ge
deelte; de overgang is door middel van pendentifs 
verkregen. Het koor sluit als een kleiner achtkant 
koepelgebouw tegen de kerk aan. 

Het zijn echter niet alleen de Renaissance-kerken 
van i'avia, die belangrijk mogen heeten. Want Santa 
Maria del Carmine is een van de beste werken, door 
de Gothiek in I.ombardije voortgebracht. Zij is een 
basiliek, welker drie beuken slechts betrekkelijk weinig 
met elkander in hoogte verschillen, en door geprofi
leerde pijlers gescheiden worden. De kerk is in hoofd
zaak van gebakken steen opgetrokken, en ofschoon 
zij uit het laatst der 14e eeuw schijnt te dagteekencn, 
zijn haar details buitengewoon streng. Alleen tie gevel 
is rijker opgevat, en met nissen, traceeringen enz. 
voorzien. Ken zeer eigenaardig effect maken de 
kapellen naast de beuken, die de kerk een ongewone 
breedte geven. 

Een nog veel oudere kerk is San Michele Maggiore. 
Hier zijn koor en kruisbeuk nog in den zeer primi
tieven Romaanschen stijl, die als Lombardisch bekend 
staat, uitgevoerd. Het westelijk deel der kerk, met 
galerijen boven de zijbeuken, schijnt iets jonger en 
tot de 11de eeuw te behooren. De kapiteelen der 
schalken zijn rijk, doch zwaarmoedig gedetailleerd. 
De gewelven , die ongetwijfeld in de bedoeling lagen , 
zijn niet uitgevoerd. De gevel, met drie portalen, 
en eenige zeer kleine vensters, heeft een booggalerij 
die het beloop van het dak volgt. 

De stad Pavia ligt aan den Ticino; een zeer oude, 
overdekte brug overspant die rivier. Van tic overzijde 

heeft men een fraai gezicht op het schilderachtig 
geheel, waarboven dc kathedraal zich trotsch verheft. 

Het stadhuis of Municipio is een gebouw van om
streeks 1700, dat met zijn reusachtige composietpilas
ters, zijn breede inrijdeuren, zijn grillige vensterbe
kroningen en sierlijk gesmeede balkonhekken zeker 
indrukwekkend genoemd mag worden. 

Ook de gebouwen der universiteit zijn, voor zoo
ver zij niet tot de 19e eeuw behooren, goede werken 
tiit den lateren tijd der Renaissance. Vooral het Col
legio Borromeo en het Collegio Ghislieri verdienen 
de aandacht. Ook de binnenplaats van het eigenlijk-
universiteitsgebouw. door dubbele arcades omgeven 
en met tal van marmeren beelden versierd, vormt 
een fraai geheel. 

X a de/.e bouwwerken in oogenschouw te hebben 
genomen wordt het tijd, om naar de Certosa te ver
trekken. Ik neem een rijtuig en dit brengt mij aller
eerst naar het Castcllo, het slot waar eens het ge
slacht Visconti verblijf placht te houden. Met zijn 
tinnen en zware hoektorens maakt dit versterkings-
werk, dat uit de 14e eeuw dagteekent, een somberen , 
dreigenden indruk. In tie nabijheid is een gedenk-
teeken voor Garibaldi opgericht; de held staat op een 
kunstmatige rots, waarvan een vrouwefiguur afdaalt , 
terwijl een leeuw aan den voet ligt. Het was mij niet 
duidelijk, welke symbolische beteekenis aan de:e voor
stelling ten grondslag had gelegen. 

De weg naar de Certosa is aanvankelijk een prach
tige kastanjelaan. Doch na een kwartier rijdens houden 
de boomen op, en loopt de weg kaarsrecht langs een 
kanaal, waarin trekschuiten varen. Als men niet de 
Italiaansche vrouwen met haar kleurige hoofddoeken 
zag, en als ook niet tie armelijke en slecht tinder-
houden huizen aan het zuiden herinnerden, dan zou 
men zich kunnen verbeelden door een Hollandschen 
polder te rijden. Van een klooster is aanvankelijk 
niets te bespeuren , hoezeer de reiziger ook zijn best 
doet om het in de verte te ontdekken. Een meelmolen 
met reusachtige graansilo's komt eindelijk in het ge
zicht en het is langs deze moderne en zeer prozaïsche 
gebouwen dat men een oostelijken zijweg inslaat, die
naar het klooster voert. 

Te Milaan had ik mij het boek van Luca Beltrami 
„La Certosa tli Pavia" aangeschaft, dat onlangs bij 
L'lrico Hoepli verschenen is. Dit werk, met tal van 
fraaie afbeeldingen versierd, bevat vele belangrijke 
bijzonderheden omtrent het merkwaardige gebouw. 

Alvorens het klooster binnen te gaan, stapte ik af 
aan het „Ristorante , condotto da Achille Carini di 
fianco all'entrata della Certosa di Pavia". Dit is de 
weidsche titel, dien een vrij eenvoudige dorpsherberg 
heeft aangenomen. Men zit er ontler aardige prieeltjes , 
de Chianti-wijn is goed, en ook de „polio" met de 
„insalata" vallen niet tegen. 

Beltrami begint zijn boek met de aanhaling: 

„(' beata solitudo 
O sola beatitudo," 

daarmede zinspelende op de zaligheden , die de klooster
lijke eenzaamheid biedt. Ik had dan ook verwacht 
aan den ingang van het klooster door monniken 
ontvangen te zullen worden. Doch helaas, de paters 
Karthuizers, tot een getal van zeven geslonken , 
hebben in 18S1 hun klooster moeten ontruimen. De 
Italiaansche Staat heeft het nu in bezit en de mon
niken hebben een toevlucht in het klooster te Grenoble 
gezocht. (Jppassers in uniform vervullen nu de plaats 
der geestelijken. 

I Iet klooster dankt zijn aanzien aan een gelofte 
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van Caterina, echtgenootc van Gian Galeazzo Visconti, 
hertog van .Milaan, die bij voorkeur op het kasteel 
van l'avia verblijf hield. In 1396 werd met den bouw 
een begin gemaakt. Men wil, dat zekere Bernardo 
Ja Venezia het plan maakte, doch dat dit door 
liiacomo da Campionc, Xico ló da Bonaventura, Gio-
vannino de Grassi en Marco da Carona, gezegd 
F'rixono, gewijzigd werd. Deze vier laatste meesters 
waren destijds ook met het bouwen der kathedraal 
te Milaan bezig. Bernardo da Venezia genoot het 
bijzonder vertrouwen van Gian Galeazzo; D a Cam-
pione moest dikwijls zijn advies omtrent den bouw 
geven. ()ok meester Cristoforo di Beltramo werd her
haaldelijk geraadpleegd. 

Den 2jn Augustus 1396 werd de eerste steen op 
plechtige wijze door Galeazzo gelegd. De monniken 
waren toen reeds aanwezig; zoolang hun klooster niet 
bewoonbaar was, vertoefden zij in de Torre del Man-
gano, het nabijgelegen kasteel, dat zoo goed mogelijk 
voor hen werd ingericht. 

Gian Galeazzo verschafte met milde hand de geld
middelen , voor den bouw van het klooster benoodigd. 
Doch reeds in 1402 stierf hij te Melegnano, waarheen 
hij gereisd was om de pest, die te l'avia was uitge
broken, te ontvluchten. Na zijn dood vorderde de 
bouw slechts langzaam. Toch kon Paus Martinus V 
den I2n October 141S, op zijn terugreis van het Con
cilie te Constans, het hoofdaltaar der kerk wijden. 
Het klooster was toen al zeer beroemd om zijn prach
tiger) aanleg, maar het was nog verre van voltooid. 
In I436 was men nog bezig met dc bibliotheek, de 
sacristie en de kapittelzaal, terwijl toen ook het refec
torium nog onvoltooid geweest schijnt te zijn, 

De werken werden met kracht hervat in 1450, op 
iast van Francesco Sforza die, met de eenige dochter 
van Gian Galeazzo gehuwd , als diens opvolger zich 
opwierp. Zoo waren in 1452 de cellen der monniken, 
de refectoria. de ziekenzalen en de andere klooster
lokaliteiten in hoofdzaak voltooid. Men begon nu ook 
weder aan de kerk die, behalve het koor , zich slechts 
weinig boven den grond verhief. 

In 1452 werd Giovanni da Solario met den kerk
bouw belast. Deze Giovanni was een leerling van 
Cristoforo di Beltramo, die ruim vijftig jaar geleden 
bij de eerste steenlegging tegenwoordig geweest was. 
Giovanni was in 1452 reeds een man op leeftijd. In 
1453 volgde zijn zoon Guiniforte hem op, en deze heeft, 
omstreeks 1470, de kerk voltooid, althans in hoofdzaak. 

De groote kloostergang werd sedert 1464 door 
Rinaldo de Stauris van buiten met prachtige terra-
cottareliefs versierd ; weldra kreeg ook de kleine kloos
tergang eene dergelijke ornementatie. De kolommen 
van den grooten kloostergang, in rood en wit marmer 
uitgevoerd, werden in 1465 gemaakt door Antonio 
Rizzo, van Verona, de meester van wien een groot 
deel van het Palazzo Ducale te Venet ië afkomstig is. 

In 1466 wordt voor het eerst melding gemaakt van 
Giovanni Antonio Amadeo, die toen werkzaamheden 
aan den grooten kloostergang verrichtte, in gemeen
schap met Vincenco Foppa. 

De kerk bezat toen nog geen gevel. Wel had Guini
forte daarvoor een ontwerp gemaakt, doch tot een 
uitvoering was het niet gekomen. Maar in 1473 deed 
Filippo da Rancatc, prior van het klooster, met den 
gevel een begin maken door Cristoforo en Antonio 
Mantegazza, die te Milaan als goudsmeden en beeld
houwers groote vermaardheid hadden, liet plan van 
Solari voldeed hen niet; zij stelden er een ander voor 
in de plaats, waarbij vooral aan de beeldhouwkunst 
een belangrijke rol was toebedeeld. 

Amadeo. die toen te Bergamo werkzaam was, 
vernam daar de opdracht, aan de gebroeders Mante
gazza gedaan. Hij wendde zich tot Galeazzo Sforza. 
hertog van Milaan, en wist door diens invloed te 
verkrijgen, dat de helft van het werk aan de Mante-
gazza's ontnomen en aan hem opgedragen werd. 

Toch vorderde de gevel slechts weinig. Amadeo 
werd door de werken te Bergamo in beslag ge
nomen, terwijl dc Mantegazza's een model moesten 
maken voor 's hertogs ruiterstandbeeld, wat echter 
eerst veel later door I .ionardo da Vinei voltooid. en 
in 1499 door de Franschen vernield zou worden. 

Kerst Ambrogio Fossano, gezegd il Bergognone, 
die eigenlijk schilder was, maakte een ontwerp, in 
gemeenschap met Giovanni Dolcebuono, waarnaar, 
sinds 1490, de uitvoering heeft plaats gevonden. De 
overlevering wil, dat Dolcebuono den gevel in zijn 
groote lijnen ontworpen zou hebben, en dat Fossano 
de rijke ornementatie daarin zou hebben geteekend. 

Een schilderij van F'ossano, dat in het Museo 
Civico te l'avia bewaard wordt en dat omstreeks 1495 
gemaakt moet zijn, geeft den gevel te zien, gedeel
telijk voltooid, met den steiger ervoor en door een 
nooddak afgedekt. Benedetto Briosco, geholpen door 
zijn zoon F'rancesco , door Giovanni Stefano da Sesto, 
Biagio Vairone, Francesco l'ioltello, Fttore d'Alba 
en Tonio Tamagnino, heeft de marmerwerken van 
den gevel uitgevoerd. 

Inmiddels was men steeds ijverig voortgegaan met 
de inwendige versiering van het gebouw. In 1487 
was Bartolomeo de I'oli di Modena begonnen met 
de koorbanken, die niet slechts met snijwerk, maar 
ook met intarsia werden versierd. Deze intarsia, ver
schillende heiligen voorstellend, zijn naar teekeningen 
van Ambrogio Fossano gemaakt. 

Gian (ialeazzo Visconti had gewild, dat zijn stoffe
lijk overschot en dat zijner echtgenoote in de kerk 
van het door hem gestichte klooster zouden worden 
bijgezet. Maar aan dien wensch werd eerst in 1474 
voldaan. 

In 1507 reisde I>asmus van Turijn naar Bologna. 
De vermaarde Rotterdamsche wijsgeer had zooveel 
van de Certosa gehoord, dat hij de gelegenheid 
waarnam om het klooster te bezoeken. Hij schreef 
in zijn „Convivium religiosum", naar aanleiding van 
dit bezoek: ,,Waarom moet zooveel geld verkwist 
worden om een tempel te versieren, die alleen dient 
voor het psalmzingen van weinige monniken? Die 
heldere kleuren en dat glanzende marmer. moeten 
zij hen niet hinderen?" 

Erasmus schijnt de kloosterbroeders ernstig over 
hun verkwisting onc'erhouden te hebben, want sinds 
1507 werd de gevel wel voortgezet, doch veel een
voudiger dan het oorspronkelijk plan geweest was. 
Slechts enkele versierselen zijn aan het bovendeel 
gemaakt, en men trachtte vooral de strengheid der 
lijnen te doen uitkomen. 

In 1525 had in de onmiddellijke nabijheid van het 
klooster de vermaarde slag bij l'avia plaats, die met 
de gevangenneming van Frans I eindigde. De koning 
werd naar het klooster gebracht, waar de monniken 
juist een boetpsalm zongen, waarmede de vorst luide 
instemde. Van hier schreef hij ook den brief aan 
Louise van Savoye, zijn moeder, waarin de woorden 
voorkomen: „ D e toute chose ne m'est demouré que 
1'honneur et Ia vie qui est sauve". Hiervan hebben 
latere geschiedschrijvers het „tout est perdu, fors 
1'honneur" gemaakt. 

Na de slag bij l'avia kwam I.ombardije onder het 
Spaansch bewind en brak er voor de Certosa een 

285 

tijdperk van vredige rust aan, waarvan de monniken 
gebruik maakten, om hun kerk verder te versieren. 
In 153'') was de gevel voltooid tot aan de kroon
lijst; ook het grafteeken voor Gian (ialeazzo was 
toen een goed eind gevorderd. 

In de 16e eeuw werd het hoofdaltaar voltooid door 
Francesco Briosco, zoon van Benedetto. Dok Angelo 
Marini en Tomaso Orsolino werkten eraan mede. 
Deze laatste maakte de omgeving van het marmeren 
relief, Christus betreurd, dat als werk van Cristoforo 
Solari beschouwd wordt. De familie Sacchi begon 
met de marmer-intarsicn, die onafgebroken werden 
voortgezet tot in 1782, toen Jozef II het klooster 
ophief. Steeds ging de werkzaamheid van vader op 
zoon over. 

Annibale Fontana goot de kandelaars van het hoofd
altaar , Galeazzo Alessi ontwierp de stuc-versiering in 
het koor en den wijwaterbak, beiden omstreeks 1575 
uitgevoerd. 

In het begin der 17e eeuw werd de vleugel tegen 
den gevel der kerk uitgevoerd , om als verblijf voor 
voorname gasten te dienen. Men had toen ook het 
voornemen dien gevel van de nog altijd ontbrekende 
bekroning te voorzien, doch ilit werd achterwege ge
laten. In de tweede helft dezer eeuw werden tie prach
tige hekken gemaakt, die de kapellen van de beuken 
scheiden. 

Gaan wij nu het beroemde klooster binnen. De 
ingang is een poort, die van buiten tamelijk een
voudig , van binnen rijk versierd is. Ken eigenaardig
heid van dit poortgebouw is dc overstekende lijst, 
die als het ware een half gewelf vormt, dat beschil
derd is Deze beschilderingen zijn in 1508 door Ber
nardino de' Rossi uitgevoerd. Van binnen is een fraai 
marmeren portiek, dat door pilasters met arabesken 
wordt ingesloten. 1 )e gewelven in het poortgebouw 
zijn met fresco's versierd. 

Is men het poortgebouw doorgegaan, dan komt 
men op een langwerpig plein, dat wel eenigszins aan 
het Cour du Cheval blanc te Fontainebleau herinnert. 
Rechts is het zoogenaamde I'alazzo ducale, dat door 
Richino, den architect van het Brera-paleis te Milaan, 
in 1625 begonnen werd. Het vertoont een tamelijk 
droge Renaissancc-architectuur en steekt daardoor 
ongunstig af bij den ongemeen rijken gevel tier kerk. 

I Jezen gevel beschrijven is een onmogelijkheid. Alleen 
een photographic op groote schaal kan eenig denkbeeld 
van de pracht der decoraties geven. Het oorspronke
lijk witte marmer heeft door den tijd cen geelachtig 
grijze tint gekregen. Men staat verbaasd over de 
pracht, waarmede het basement en de vensterom
lijstingen versierd zijn. Geheel onderaan zijn, op 
inderdaad meesterlijke wijze, antieke munten nage
bootst. Hooger zijn arabesken, nissen, beelden en 
friesversieringen in de grootste verscheidenheid aan
wezig. De vensteromlijstingen in het bijzonder zijn 
meesterstukken in den waren zin des woords. Rede
gevende kunst moet men hier niet zoeken. He beide 
uiterste vensters bv. zijn zuiver decoratief; zij zijn 
alleen gemaakt om den gevel breeder te doen toonen 
en in plaats van met glas, met verschillend gekleurde 
marmeren platen bezet. 

Bij de kroonlijst der vensters houdt de rijke be
handeling van den gevel plotseling op. De gedeelten , 
daarboven aanwezig, zijn sober, haast streng behan
deld. Slechts enkele beelden in nissen of medaillons 
zijn als versiering gebruikt. Het daardoor ontstaai d 
contrast is van geen gelukkig effect. Het onversierde 
gedeelte schijnt den rijkeren onderbouw te drukken. 
Ook komt het mij twijfelachtig voor, of het boven

deel van den gevel wel geheel volgens de bedoeling 
van Dolcebuono en Ambrogio Fossano is uitgevoerd. 
De afdekkende kroonlijst toch is veel te zwaar. Met 
haar kornissingen moest zij wel iedere poging, om 
haar een passende bekroning te geven, doen falen. 

Het geringe verband, dat er tusschen den gevel 
en de kerk bestaat, is vooral waarneembaar als men 
het gebouw van ter zijde beziet. Met den basilikalen 
vorm is volstrekt geen rekening gehouden, zoodat 
het bovendeel van de facade, ofschoon onvoltooid, 
ver boven het dak van den middenbeuk uitsteekt. 

De architectuur van de zijgevels van het transept 
en van het koor sluit zich beter bij de constructie 
aan. Eigenaardig is hier het gebruik van booggale-
rijen, die aan het gebouw een bijna Romaansch 
karakter geven. De bijzonder elegante pinakels op 
de steunbeeren zijn naar teekeningen van Galeazzo 
Alessi gemaakt. Dc koepel boven het kruis heeft ook 
een eenigszins Romaansch karakter, ofschoon hij uit 
de 2e helft der 15e eeuw afkomstig is. Ook hier is 
van galerijen gebruik gemaakt, wel een bewijs, hoe 
lang tie Romaansche tradities in Lombardije levendig 
bleven. De bekronende lantaarn, op zichzelf elegant, 
is een werk uit de 16e eeuw, en past niet best bij 
het overige. Bij de versieringen der zijgevels en van 
het koor is voornamelijk- van terra-cotta gebruik ge
maakt. Guiniforte Solari, die de kerk ontwierp, heeft 
zich een hoogst bekwaam meester getoond. 

De plattegrond der kerk vertoont een I.atijnsch 
kruis. Zoowel het koor als de kruisarmen zijn ieder 
van drie nissen voorzien, hetwelk een rijk effect 
maakt. Drie beuken zijn in het schip aanwezig; door 
kapellen aan beide zijden is aan het geheel een buiten
gewone breedte gegeven. 

I )e gewelven van den middenbeuk hebben zes 
schilden en zijn geconstrueerd naar de methode, door 
de Franschc vroeg-Gothiek toegepast. De beuken ver
schillen slechts zeer weinig in hoogte met elkander 
en I ieltrami toont in een diagram aan, hoe de door
snede van de kerk blijkbaar op een systeem van 
gelijkzijdige driehoeken, waarvan de basis op 1.60 M . 
boven den vloer ligt, berust. De pijlers tusschen de 
beuken zijn geprofileerd en hebben de eigenaardige 
kapiteelen, die een der kenmerken zijn van de Italiaan
sche Gothiek. 

Bij het binnentreden der kerk is de eerste indruk 
van den bezoeker verbazing over de pracht, die hij 
ziet. AI wat beeldhouwkunst, schilderkunst en alle 
kunstambachten konden leveren, is hier aanwezig. 
Slechts enkele l7e-eeuwsche Jezuïetenkerken kunnen 
de vergelijking met zooveel pracht doorstaan. Maar 
toch is er een groot verschil, dat zeker in het voor
deel der Certosa mag gelden. Terwijl in de latere 
kerken alle ornementen den Barok-stijl vertoonen, 
draagt de versiering der Certosa bijna geheel het 
karakter van de 15e en het begin der 16e eeuw. Wel 
is ook in de 17e eeuw het een en ander daaraan 
toegevoegtl, doch bij allen rijkdom blijft dit vrij van 
de overdrijving, die meestal den Barok-stijl kenmerkt. 
De I7e-eeuwsche meesters hebben blijkbaar hun werk 
in de stemming van het geheel willen houden. 

De architectuur van Guinoforte Solari, geheel in 
de fraaie steen van Angera uitgevoerd, maakt een 
onbeschrijflijk grootschen indruk. De vloer, in een 
soort van mozaïek, zoogenaamd „battuta alla vene-
ziana" uitgevoerd, bestaat uit een dessin, dat eene 
afwisseling van sterren en achtkanten vertoont, en 
den indruk van een tapijt maakt. De gewelven, in 
1496 door Ambrogio en Bernardo Bergognone be
schilderd, zijn zuiver ornementeel gedecoreerd. O m 
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de ribben loopt een band, met fijne arabesken ge
vuld ; de eigenlijke gewelfvelden zijn met geometri
sche figuren bedekt. Zeer eigenaardig is het, dat in 
den middenbeuk en de zijbeuken slechts kleine ronde 
vensters voorkomen , zoodat haast al het licht uit de 
zijkapellen en den koepel komt. 

De oppassers, in de Certosa aanwezig, leiden den 
bezoeker langs een bepaalden weg rond. Gelukkig 
was ik toevallig alleen en dit gaf mij gelegenheid 
mijn geleider door een flinke fooi gunstig te stemmen 
en zoo meer en vooral meer op mijn gemak te zien , 
dan anders het geval geweest zou zijn. 

(Wordt vervolgd.) 

PRIJSVRAGEN 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT VOORKOMING VAN 

ONGELUKKEN IN FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN. 
Deze verconiging beeft 8 prijsvragen uitgeschreven uls: 
1". Voor eene doelmatige beveiliging bij de besla gkuipeu der 

branderijen, om te voorkomen dat werklieden, die bjj die kuipen 
arbeid verrichten, daarin vallen. 

Dc beveiliging moet in een branderij zjjn toegepast en practised 
bruikbaar blijken te zyn. 

2". Yuor een toestel waardoor in een fabriek, van uit elke 
plaats waar werktuigen of deelen daarvan in beweging zijn, de 
hoofdmotor binnen enkele seconden tot stilstand kau worden 
gebracht zonder nadeel voor dien hoofdmotor zeil'; 

of wel, waardoor die in beweging zijnde werktuigen of een 
groep daarvan , van den hoofdmotor kunnen worden afgekoppeld 
cn plotseling tot stilstand gebracht, terwijl de hoofdmotor blijft 
doorloopen 

Het toe.tel moet in practijk zijn aangewend en aldaar door 
de leden der commissie kunnen worden onderzocht. 

lïij de beoordeeling zal in aanmerking komen de vraag, of 
bet toestel ook kan worden toegepast op motoren van een aan
zienlijk vermogen. 

3". Voor de inrichting vau een arbeidersprivaat voor mannen 
en voor vrouwen, waardoor onzindelijkheid volstrekt uitgesloten 
wordt. 

Het privaat moet ia gebruik /ijn genomen eu plaatselijk kunnen 
worden onderzocht door ben. the door het bestuur der boven
genoemde vereeniging daartoe worden uitgenoodigd. 

Ter voorlichting voor de beoordeeling door het Bestuur vun 
de antwoorden op de sub. 1" en 2" gestelde vragen, hebben de 
heeren 1'. W. Westeroiien van Meetoren, technisch adviseur der 
Vereeniging te Amsterdam. H. I'.nno van Helder, ingenieur te 
Hengelo cn I,. Sloot, ingenieur te Haarlem , zich bereid verklaard 
rapport uit te brengen. 

Door bet Bestuur dor bovengenoemde Vereeniging wordt voor 
de beantwoording van ieder der drie voorschreven vragen een 
premie vun ten hoogste / 100 beschikbaar gesteld. 

De inzending der antwoorden moet geschieden uiterlijk 30 April 
1SUS', aan bet adres van secretaris Mr. J . II. Boudcw ijnse, le Van 
den Boschstraat 1. te 's-Gravenhage. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE A M S T E R D A M . 
Vergadering van 1 Seplembci 1897. 

Bij afwezigheid van dea Voorzitter werd de vergadering geopend 
door deu Vice-voorzit ter, deu heer Van Boven. Na lezing der 
notulen sprak de Voorzitter eenige hartelijke woorden tot hot 
nieuwe lid, den beer II. I'. Herlage Nzn. 

Twee candidaten, de heeren 11. Couturier .Ir. en .1. J. L. 
Bourdre/., werden hierna niet algemeene stemmen tot gewoon 
lid aangenomen. 

Hierna nam de heer Van der l'ek het woord, ten vervolge op 
zijn vorige voordrachten, sprekende over de door hem gebouwde 
arbeiderswoningen op de l.intlengraebt. Dit gedeelte wus geheel 
gewijd aau het uiterlijk der buizen. Spreker begon zichzelf groot 
tegenstander te verklaren van het in stijl bouwen, wilde zich 
hiervan geheel losmaken en bouwen in overeenstemming met do 
toe te pussen materialen eu constructie. Eenige booldpunteii gaf 
hij aan, welke hy meent te moeten betrachten bij bet tot stuud 
brengen van iets werkelijk schoons; vóór alleB de contour, de 
lyn tegen de lucht, zoodat er een gepaste afwisseling door 
hoogere eu lagere gedeelten, vooruitspringend dakvlak en/, wordt 
teweeggebracht. Daarop volgt de sciiaduwverdeeliug door over
springende kappen en lijsten, waarbij' de miskleurige steen wordt 
aanbevolen, omdat dit het produet is der ovens, dut zooder 
verdere hulpmiddelen mooie afwisseling in kleur geeft. Ook de 
kleur der andere materialen wordt besproken; zoo merkte de 
heer Van der l'ek o. a op. dat hjj 't ijzerwerk der ankers enz. 
nooit /.wart wenscht te zien, maar meer in overeenstemming 
met de andere kleuren, daar zwart kleurloos, d. w. z. geen kleur 
is. Voorts wees de spreker op het vlak-ornemcnt en het reliëf

werk iu het hout. aan zyn gehouwen aanwezig, alles zoodanig 
ontworpen , dat luiks door een gewonen timmerman zonder hulp 
van een houtsnijder bewerkt kan worden. 

In het debat, op deze voordracht volgend, werden verschillende 
geuite denkbeelden aangevallen . nl. door dc heeren Van der Sluys 
Veer, Van Hoven en Do Bazel 

Door den Voorzitter werd de dank der vergadering gebracht 
aan den spreker voor zyn belangwekkende bijdrage. 

Xa bet afdoen van eenige huishoudelijke aangelegenheden werd 
do vergadering onder dankzegging gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-GRAVENHAGE. '«ij koninklijke besluiten /ijn o. u. benoemd: 
]o. tot riddur in dc orde van den Nedcrlandsehen Leeuw: 
O. A . Kweller, hoofdingenieur der 2e klasse van den Rykswater-

staat te Leeuwarden; 
H. W. E. Struve, inspecteur van don arbeid te 's-firavonhage ; 
Or. H . F. Kuüper, inspecteur van den arbeid te lireda; 
A. D. 1*. V. van Löben Seis, inspect ear van den arbeid te 

Arnhem; 
O, Turk, hoofdingenieur der marine. 
Taco Mesdag, Nederlandsch regeeriiigscommirisarw voor de 

internationale tentoonstelling te Brussel iu 1S!»7; 
A. Laan . oudste lid der firma Weaeanen en Laan te Wonnerveer ; 
C. H . Strumphler, directeur der Nederlandsche fabriek van 

werktuigen en Bpoorwegtnaterieel te Amsterdam. 
2o. tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau: 
J . F. \V. ('onrad, voorzitter van bet Koninklijk Instituut van 

Ingenieurs. 
'do. tot ridder in dc ordo van Oranje-Nassau: 
CV B. «Schuurman, ingenieur le klasse van den Rijkswaterstaat 

te Dordrecht; 
J. H . Rooemale Nepveu. rentmeester der domeinen in het 

rentambt lireda; 
I B. M . van Bcsuuw, lid der tinna <». van Berouw l i l / . , te 

I'oorle : 
W . J . Bljjdensteia. lid der firma Blydensteinea Co. te Boschede; 
II K. Suyver, lid der tinna H. en J . Suyver te Amsterdam. 
Voorts iw de eerc-mednille der orde van * >ranje-Nas«au verleend : 
in g o u d a u i den hoofdopzichter van fortification C. li. van 

Ruy ven; 
iïi z i l v e r aan K de Boer. hoofdopzichter hij het onderhoud 

der Rijks-universiteitsgebouwen te Leiden. 
— De IluagBche Bouwgrondmaatschappy „Ihiinoord" heeft 

eenige gegevens verzameld betreffende het gebonden concours 
van gevelontwerpen cn deze in brochurevorm uitgegeven, In het 
voorwoord vun dit boek je wijst de Directie erop. dat de ge
houden wedstrijd, ..getuige het aantal deelnemers, de uitgevoerde 
bouwwerken en de over het algemeen zeer gunstige — be
oordeeling der pers, niet alleen geslaagd mag heeten, maar dat 
het concours bovendien merkwaardig was, omdat het in ons 
land een eersteling was. In het buitenland zyn dergelijke wed
strijden herhaaldelijk gehouden en heeft zoo menige stad haar 
fraaie uitbreiding eraan te danken Vindt men dmir van de zijde 
der architecten meer algemeenen bijval, hier-te-lande ichjnt 
menig architect zich niet aan de kansen van een wedstrijd te 
willen wagen. Wij twijfelen echter niet of ook daarin zal metter
tijd wel verbetering komen. Worden meer wedstrijden uitge
schreven, dan zullen ook onze architecten zich niet onbetuigd 
laten en tot edelen naijver worden aangespoord, een naijver, die 
ten goede moet komen aan de bouwwerken van onzen tijd'' 

liet boekje bevat, behalve eenige belangrijke egfers omtrent 
den aanleg, de reproductie der bekroonde gevelontwerpen en 
verschillende bescheiden, op het concours betrekking hebbende. 

ZWOLLE. Ue Gemeenteraad ontving van lï. en W. de voordracht 
voor de benoeming van een directeur der practische ambachts
school en gemeentelijke burgeruvond- en teekcnschool. Daarop 
komen voor (alphabetiseh) de heeren T A H vun Harderwijk, 
leeraar ann de umbuchtsschool en avondteekenschool voor hand
werkslieden te Amsterdam , en C. /.ander , leeraar aan de ambacht** 
school te Arnhem. 

P E B 8 O N A L I A . 
— I»ij de exploitatie van staatsspoorwegen op Java 
v e r l e e n d een jaar verlof aan den adj.chef der Se afdeeling 

W. <1. Muydennan; 
o n t s l a g e n eervol uit 's lands dienst de onder opzichter le k l . 

Tb. J . Muller. 
— By den aanleg der lijn Butavia- Tangerang— B au tuin b e-

B o e m d : tot lijdelijk onderopsiehter 2e kl. de tijdelijk onder-
opziehters 3e kl. 1'. l i . ,J. O. Jleijer, A. Mooyen eu J , <J. D. 
Baiimgartt.il. 

— Door de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen 
zijn benoemd : 

tot nspirunt-ndjunct-in"cnieur dc heeren B. S. van /anten 
werktuigkundig-iugenieur to Tiel en T. W. Sclicrrer, idem te 
Leerdam: 

tot opzichter Se kl . bij den dienst van weg en werken J , 
Staat, thans opziebtcr-teekenuur. 

— De heer J . C. Kijk, oud-rooimeester 
der gemeente Leiden eu vroeger opzichter 
van de gehouwen en begraafplaatsen van 
de Nederl Hervormde gemeente aldaar, is 
in den ouderdom van ruim 75 jaren over
leden. 

VACANTE BKTKKKKINOEN. 
— B e k w a a m i n g e n i e u r voor dc 

leiding van een groot groud- en waterwerk. 
Adres D 58o, Advertentiebureau 1). Srhür-
munn, Dii'seldorp. 

— 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 , voor (1 maanden. Adres lett A , 
boekh. (iebr. Poot, Oppert 1 lU, Rotterdam. 

— B e k w a i i m t e e k e n a a r • cons t ruc
t eu r , aan eene kleine fabriek. Vaste be
trekking. Adres lett. A, boekh. W. J . van 
Hengel, Hoogstraat, Rotterdnm. 

Th. V A N H E E M S T E D E OBELT , t u u r , i s g w 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 13» l>e l tn.ueiki .de. AMWTKIti»\M. Kiliaaal: 3« R o k l n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS ft Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaahlnriektiagen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen — Porseleinen Badkuipe-, IJeeren Badkuipen. — 
<-'loseis, tVatchlaftds, Urinoirs eoz. V K B W A R M I H f l en V • • T 11, A T I K . 

Belast zich met de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeer concurieerende prijzen, 
leckeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat 

~F~&W7BMJNÉT 
D e c o r a t e u r s . 

LeveriDff vau verplaatsbare Zaal
kade 159, AMSTERDAM. Ruysdae 

AAKBESTEDING. 
Door den heer H. P. N. HAL-

BERT8MA, Hoofdingenieur der Til-
burgsche Waterleiding, zal namens tie 
heeren Th. A V A N D K N BROEK & 
G. W . V A N BA ItNEVELD KOOY Jr., 
op D i n g d a g 14 September a. 8., 
des namiddags te Sï uur, in het Zuid-
Hollandse-e Koffiehuis te VGraven-
hage in het o p e n ba a r worden aan
besteed : 

BESTEK No. 2. 
H e t m a k e n v a n het M a c h i n e -

en K e t e l g e b o n w met 
Schoors teen , Z n i g - en 
R c i n w a t e r p o t t e n , O n t i j -
z e r i n g M i n r i c h t i n g , l ' i l -
t e r » , K e i n w a t e r k e l d e r H . 
W o n i n g voor den M a c h l - : 
niftt en S t o k e r , ToegangH-
k e l d c r voor de P r i * e 
<l ' e a i i en verdere bi j -
behooreatle w e r k z a a m 
heden . 

Het Bestek niet s Teekeningen is 
verkrijgbaar tegen betalirg van flO 
aan het Bureel van tien Hoofdinge
nieur voornoemd, V a n S p e y k -
s t r a a t No. 5 te 's-Gravenhage, 
alwaar dagelijks voorm ddags 10—121 
nur inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden op Zater
dag 11 September a. s., voorm. te 
11 uur, op het Bouwterrein. 

G R O O T H A N D E L 

Spie §rel-Vensterglas, 
A i m H E > i . Verfwaren. 

G E O R N A M E N T E E R D G U L . A S . 

UTRECHTSCHE A S P H A L T FABRIEK. 
aVerfieealiie JBeisroninaent Biulonta'a Xilt: Medaille* _ 

Prima ASPH A L T - D A K P A P I E R in a l le M e r k e n , 't beats) ea 
r o e r i k o o p M t e dat er beslaat. Asphalt deiklak, Asphaltmasiik, Carbolineum ent. 

D A K H E D E K K I . V C J E X v a n A S P I I A L T P A P I E R , kant enklaar 
onder Jarenlange garantie. Maken a l l e voorkomende A a p h a l t w e r k e a . 

Echte VULKAAN HODTCEHENT-DAKBEDEKKINGEN, 
•et 10 jaren garantie. H o n d e r d e n reeds gemaakt door 't geheele l a a d 
en a l l e tot vo lkomen tevredenheid, waarvoor de bewijzen voorhanden zjja. 

UTRKCUT F i r m a S T E I K * T A K K E N . 

M O N I E R - W E RK EN 
te Amnleretant. 

D i r e c t e u r : J . M . I . A X l i r t f c , 

Cement-IJzerwerken, 
volgens de systemen 

MOTES, RAII1TZ en aanverwante stelsels 
WATERDICHTE WERKEN, 

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Dares 
Privsatpntten, Kuipen enz. 

Sewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren 

Bescherming tegen Brand. 
« B A N » V R I J E K E L D E R S . 
Kantoor 13e Weteringdwamtiaat 36. 

Werkplaats: J a a g p a d bij den O m - 1 

T«I (Weesperzijde). 

Fabriek-Schoorsteenen, 
N i e u w b o u w u i t r a d i a l e en gewone s t e e n e n 

R e e t l s 10,300 M e i e r gebouwd. R e p a r a t i e 
a's: B e c h l z e t t e n , B i n d e n , V o e g e n , V e r l i o o g e n 

e n z . O m ' r e n t 11(10 reparation u i t g e v o e r d . 

L e t e r i n g e n a a n b r e n g e n v a n 

Bliknomaf leiders. 
R e p a r a t i e e n C o n t r o l e . N i e u w s t e c o n s t r u c t i e . 

A l l e w e r k z a a m h e d e n zonder eenige s t o r i n g in 
het bedrijf' m e t 10 j a r e n g a r a n t i e . O p b o u w e n i n loon 

SCHE1DT-B0SMA1NS, 
Baarle-Xasman b i j T i l b u r g . 

alle doeleinden. In-
Bouw van Ovens voor 

i.etselen van Stoomketels enz 

C. A. HUIJGEN, civ .- iBgemeur. 
ROTTERDAM. Stationsweg 59. 

Vertegenwoordiger van het F.ISM:\HEIIH HAMSERUM*AETKMUI 
te K A I S E R S L A I T K U S . 

I/BchtververrjehlBg, centrale verwarming door middel van warme loens,etssja 
of warm water; locale verwarming door middel van gas- en van vulkachels. 

Badinr icht ingen , atesm-keok- en stoum-waachinrlchtlnaen. S r s l . r . a r l n 
•ven, waterleiding-. " 

Getuigschriften van een groot aantal InrioJituigsn, soowsl ia kei tiiltialaal ak Issaa 
land, staan ten dienste. 

Projecten worden gratia geleverd. 

http://Baiimgartt.il
http://ltn.ueiki.de
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G E D E N K B O E K 
ter gelegenheid van het 

Vijltijcjariff Beslaan 
VAN HET 

Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs. 

Vun dit Gedenkboek zijn nog enkele 
exemplaren voor belangstellenden ver
krijgbaar tegen den prijs van ƒ 1 5 . 5 © 
(met inbegrip van de kosten van ver
pakking en vrachtvrije verzending^ te 
bekomen bij dc uitgevers GEIIRS. J . &. 
H. VAN LANGKNHUYSKN te 's-Gravcn-

hage, tegen overmaking van het bedrag. 

Maatsclipppij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op D i n a d a g den 14 September ! 

1897, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), nan het Centraalbureau der Maat- I 
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor-
Wegen in het Mow else Park te Utrecht, \ 
van: 

BESTEK No. 731. 
M a k e n v a n eene v e r l e n g i n g 

a a n liet verv.onken « p o o r 
v o o r den r o l w a g e n en 
eenige diversie w e r k e n 
nal i i j ile W a g e n n i a k e r i j 
op het « t a t i o n l ' T R K C H T . 
Begroot i n g f 54SSO. 

De besteding geschiedt volgens S -Vd ; 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 'J8n Augustus 

1897 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur H. E 
B E U N K E te Utrecht en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen tegen betaling van 
f l . O O . 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den »>den September 1897 ten 11 ure 
voormiddag (West-Europeesche tijd). 

U T B K C H T , den '2(>sten Augustus 18HÏ. 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand sehads 

D e liUULjllLill'UlJll van 1846 
' s G R A V E N H A G E , Kerknieit*, 

hoek Prinsestraat — ZUTPI1EN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 58 — BREDA. 
Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-
straat. 

L A U E I M t K . l l l l . X . 

H. P. V A N KASTEEL, 
Magazijn van Behangselpapieren. 

Kipsliaat 4. — ROTTERDAM. 
HH. Afnemers aanzienlijk rabat. — Staalboeken worden op xiebt gezonden. 

J . 
Steenhouwer en Fabrikant 

V A N 

H O F L E Y E R A N C 1 E 

H.M.de KONINGIN 

RBÖENTES. 

MARMERWERKER 
Atelier en Magazijn 

V A N 

U T R E C H T . 

F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen' 
HOUTEN GEBOUWEN als: Villa 8, Tuir,huizen, Keetenenz.; 

ook onderdeelcn als: Deuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen vnnr Huishoudelijk gebruik. 
SPECIALE INRICHTING 

voor ronde en veelhoekige Balusters co Bas-Reliëfs. 
BECKER & BUDDINGH. 

Arnhem. 
KONINKLIJKE F A B R I E K 

VAN 
W A T E R P A S - H O E K H E E T -

SM ANDERE 

I X S T B U H E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C E I T E O T B I , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, H L 

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. 

Cer drukkerij dor N&amlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32«« JAARGANG N". 3 ; Z A T E R D A G , 11 September 1897. 

R l ü A C T E i n : F . \ V . V A N G E N D T J G i . Adres voor Redactie cn Adminb 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f waarover 

op I A p r i l en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
B e l g i ë , Ijij vooruitbetaling / 0 . 5 0 cn voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van X c d e r l a n d s c h - I n d i ü cn Transvaal, bij vooruit
betaling A ; . ; o . 

R E I S H E R I N N K R I N G E N . 

DOOR 

A . W . WEISSMAN. 
VII. 

Pavia en de Certosa. 
( V e r v o l g en s l o t v a n b l a d z . 286.) 

De wandeling begint door de kapellen ter linker
zijde. In de eerste plaats wordt de aandacht getrok
ken door de hekken, die de kapellen afsluiten en 
die, in het midden der 17e eeuw gemaakt, tot de 
uitstekendste smidswerken behooren, die ergens te 
vinden zijn. Villa I'ietro, Paolo Ripa cn Ambrogio 
Scagno, allen van Milaan, zijn de vervaardigers. Op 
sommigen leest men: anno 1660. Behalve ijzer is ook 
brons gebruikt en verguldsel is hier en daar op zeer 
effectvolle wijze aangewend. De kunstenaars hebben 
de gelukkige gedachte gehad het eigenlijk hekwerk 
alleen uit eenvoudige ronde spijlen te doen bestaan. 
Slechts in de omlijstingen en de bekroningen hebben 
zij hun verbeelding den vrijen loop gelaten. 

De eerste kapel is die van Santa Maria Maddalena. 
Haar altaar is versierd met prachtige marnieren 
kolommen, wier kapiteclen en basementen door Anni-
bale Busca in brons zijn gegoten. Het altaarstuk 
van Alberto Peroni van Perugia heelt geen groote 
waarde. De reeds genoemde familie Sacchi heeft deze 
kapel met sierlijk inlegwerk in verschillend gekleurd 
marmer getooid. Maar het fraaiste kunstwerk in deze 
kapel is een fontein-ris, die omstreeks 1470 door 
Cristoforo Mantegazza in marmer werd uitgevoerd. 
De arabesken in de pilasters en de fries behooren 
tot de schoonste, die dc 15e eeuw zag vervaardigen. 

De tweede kapel, aan San Michele Arcangelo ge
wijd, bezat voorheen een altaarstuk van I'ietro Peru-
gino, dat in zes vakken verdeeld was. Doch van die 

.tratic: liureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 's-Gravenhage, 
Advertentien van 1 tot 6 regels f 1 . 0 0 , het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer f 0 . 1 5 Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 . 

zes paneelen is alleen een, God den Vader verbeel
dend, nog aanwezig. De andere vijf zijn in den Fran-
schen tijd te gelde gemaakt en berusten nu in de 
National Gallen- te Londen. De drie oudste paneelen 
zijn door kopieën, in 1586 uitgevoerd, vervangen. De 
beide bovenste, die ontbraken, zijn gevuld met frag
menten van een altaarstuk door Bergognone. 

De derde, vierde en vijfde kapel, aan San Giovanni 
Battista, San Giuseppe en Santa Caterina gewijd, 
waarin oorspronkelijk door Jacopo dc Mot is in 1478 
beschilderd; deze beschilderingen hebben echter door 
herstellingen in dc 17e eeuw, toen ook de altaar
stukken en de marmerwerken vervaardigd werden, 
veel van hun oorspronkelijk karakter verloren. In de 
6e kapel aan Sant'Ambrogio gewijd, trekt een altaar
stuk , door Bergognone in 1490 geschilderd, de aan
dacht. De II. Ambrosius is hier voorgesteld verge
zeld van de H H . Satyrus, Marcellina, Gervasius en 
Protasius. 

De laatste kapel aan de linkerzijde, die der Beata 
Vergine del Rosario, heeft een I7e-eeuwsch karakter, 
en bevat niets bijzonder merkwaardigs. 

Men komt nu in den noorder kruisbeuk, waar de-
liggende beelden van I.udovico il Moro en Beatrice 
d'Este een tombe versieren. 1 )cze beelden, meester
stukken van Cristoforo Solari, gezegd il Gobbo, waren 
bestemd voor een grafteeken, dat in 1497 in de kerk 
van Santa Maria delle Grazie te Milaan werd gemaakt. 
N a de bezetting van Milaan door de Kranschen in 
1499 werd het monument afgebroken, en na veel 
lotgevallen kwamen deze beelden in 1564 op hunne 
tegenwoordige plaats. Cristoforo Solari heeft hier werk 
in bijzonder edelen stijl geleverd. De figuren zijn als 
slapende voorgesteld en hoogst natuurlijk. I.udovico, 
met zijn lang, zijde-aehtig haar, zijn haviksneus en 
vastberaden mond, i.s vol karakter, Beatrice is van 
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ideale schoonheid. Met groote uitvoerigheid is het 
kostuum behandeld, doch daardoor is breedheid van 
opvatting niet uitgesloten. Een opschrift op de tombe, 
die in 1891 vervaardigd is, vermeldt de lotgevallen 
der beelden en dat zij „Christophori Solarii opus" 
zijn. 

In het gewelf van de noordelijke altaarnis schil
derde Bergognone de kroning van Maria, met de 
geknielde figuren van Francesco Sforza envanl.udo-
vico il Moro daarbij. Deze geheele voorstelling is 
door de schoonste orncmenteele motieven omgeven; 
men wordt getroffen door den rijkdom van verbeel
ding, waarover de schilder beschikte. Zijn werk is 
een haast onuitputtelijke bron voor wie de Renais
sance der 15e eeuw wil bestudeeren. 

Aan de oostzijde leidt een marmeren portiek naar 
de oude sacristie. Dit portiek, hetwelk van 1475 — 
1490 door Giovanni Amadeo en Alberto da Carrara 
werd gemaakt, herinnert door zijn ordonnantie aan 
die van de kathedraal te Como. De zeven medaillons 
in de fries en boven de frontispies stellen de hertogen 
van Milaan voor. 

In de sacristie ziet men rijke kapiteelen onder de 
gewelfribben; het gewelf is met gouden sterren op 
blauwen grond beschilderd. Een zeer merkwaardig 
triptiek , in ivoor gesneden , met haast ontelbare reliefs 
en beeldjes, is Florentijnsch werk uit het begin der 
15e eeuw. Feu eigenaardig effect is verkregen door 
het ivoor hier en daar te vergulden. 

De koepel, wiens tambour achtkant is en van lage 
galerijen voorzien, werd in het laatst der 16e eeuw 
door Pietro Sori en Alessandro Casolani uit Siena 
met beschilderd stucwerk versierd. 

Het koor is van het kruis der kerk door een mar
meren portiek afgescheiden, dat Galeazzo Alessi ont
worpen heeft. Dit portiek, in een ietwat al te droog-
klassieken trant gehouden, valt wel wat uit den toon 
van het geheel, ofschoon de toepassing van verschil
lend gekleurde marmersoorten veel goed maakt. 

In het koor bevinden zich de prachtige koorbanken, 
die van 1487 tot 1498 door Bartolomeo de' I'olli uit 
Mantua werden gemaakt. Deze banken, van over
huivingen voorzien, prijken met keur van snijwerk. 
De achterpaneelen , gevuld met intarsia, behooren tot 
de prachtigste werken, door de Italiaansche houtin-
leggers gemaakt. Zij hebben zich niet, als in den 
regel, tevreden gesteld met het weergeven van ornc
menteele ol' geometrische motieven, doch ieder paneel 
is met het borstbeeld van een heilige, naar teeke
ningen van Ambrosio Fossano versierd. 1'antaleone 
de Marchi wordt als de meester genoemd, die dit 
inlegwerk heeft verricht. Hij kreeg 18 lire per paneel, 
terwijl het klooster het benoodigde hout zou leveren. 

De rijke balustrade van het hoofdaltaar is vervaar
digd door Carlo Simonctta. Dit altaar is een werk 
der 16e eeuw. De tcmpelvormige bekroning van 
marmer en brons was aanvankelijk niet aanwezig. 
Een Franscliman, die in 1515 de kerk bezocht, spreekt 
echter reeds van de „table d'albastre trés magnifique, 
a bien petits personnages" waarmede het hoofdaltaar 
versierd was. Dit prachtig relief is nog aanwezig. Het 
vertoont kinderfiguurtjes in dc meest verschillende 
houdingen, door Yolpino gebeiteld; in het midden 
ziet men het vermaarde kleine relief, Christus betreurd, 
dat aan Cristoforo Solari wordt toegeschreven. Bijzonder 
fraai zijn de kandelaars en de obelisken van dit altaar. 
Door Annibale I'ontana omstreeks 1580 in brons 
gegoten, kunnen zij de vergelijking niet de beroemde 
kandelaber te 1'adua gerust doorstaan. 

In het zuidertransept geeft een marmeren portiek, 

in hoofdzaak gelijk aan dat hetwelk naar de oude 
sacristie leidt, doch in de details verschillend, toegang 
tot een vertrek, dat als „il lavabo" bekend staat. Het 
prachtige marmeren waschbekken is in 1490 door 
Alberto Maflioli van Carrara gemaakt, lügenaardig is 
hier de afwisseling van zwart en wit marmer. Ook 
een fresco van Bernardino Luim', vroeger in een der 
cellen, is uit den muur gezaagd en hier geplaatst. 
De madonna is volkomen in den geest van l.ionardo 
da Vinei. 

In de oostelijke nis van het zuidertransept is het 
prachtige grafteeken van Gian Galeazzo Visconti, den 
stichter van het klooster, opgesteld. Het werd van 
1492 tot 1497 door Giovanni Cristoforo Romano ge
maakt, doch kreeg niet voor de 16e eeuw zijn tegen
woordige gedaante. Beneden ziet men een overhuiving, 
die uit twee traveeën bestaat en die met fijn gebeeld
houwde pilasters en friezen is ver; ierd. De later ge
maakte overhuiving van het grafteeken voor Lode-
wijk XII te Sint Denis is blijkbaar naar deze gevolgd. 

Op de overhuiving is een soort van attiek geplaatst, 
dat met pilasters, zes reliefs en een nis versierd is. 
Dit attiek is niet minder rijk gedetailleerd, dan het 
benedendeel. I Iet is echter wat zwaar in verhouding 
tot het benedendeel. Over het algemeen is bij de 
15e-eeuwsche Renaissancc-scheppingen meer op rijke 
details, dan op verhoudingen gelet. 

Giovanni Cristoforo, naar zijn geboorteplaats Romano 
genoemd, was de zoon van Isaia de Ganti uit Pisa, 
die in de oude St.-1'ieterskerk te Rome gewerkt had. 
Romano kwam omstreek 1490 te Milaan, waar hij 
zich door een borstbeeld van Beatrice d'Este, nu in 
het Louvre, als een uitstekend beeldhouwer deed 
kennen. Zoo werd hij ook met het grafteeken voor 
Gian Galeazzo belast. Hij beitelde zijn naam in de 
kroonlijst der overhuiving; zijn medewerker Benedetto 
Briosco noemt zich als den vervaardiger van het 
Mariabeeld, in de nis van het attiek aangebracht. 
Briosco heeft ook het middenportaal van den gevel 
der kerk uitgevoerd. 

Het inwijden der voltooide kerk vond plaats op 3 
Mei 1497; toen was ook het mausoleum van den 
stichter gereed, ofschoon de sarcophaag, waarin zijn 
stoffelijk overschot zou rusten, nog langen tijd bleef 
ontbreken. De beide laatste jaren der regeering van 
Ludovico il Moro waren te onrustig, dan dat er toen 
aan de voltooiing van het kunstwerk kon gedacht 
worden. 

Eerst omstreeks 1560 werd de sarcophaag vervaar
digd en wel naar een teekening van Galeazzo Alessi. 
In haar vorm en detailleering herinnert zij aan die 
van het monument voor Willem I te Delft. Het is 
duidelijk te zien dat, toen zij gemaakt werd, de 
Barok-stijl reeds in aantocht was. De Keijzcr moet 
dit monument gekend hebben, dunkt mij, toen hij 
zijn ontwerp voor Delft maakte. De beide beelden ter 
wederzijden van de sarcophaag, ten tijde van Alessi 
vervaardigd, vindt men ook aan het grafteeken van 
Willem I. De Faam is in de Certosa echter zittende 
verbeeld, te Delft als zwevend. Dc Overwinning heeft 
De Keijzcr door het zittende beeld van den Prins 
vervangen. 

Dat De Keijzcr in Italië geweest is, kon tot dus
verre niet worden aangetoond. 1 Iet is echter bekend, 
dat hij in zeer vriendschappelijk verkeer stond met 
Pieter Corneliszoon Hooft, die, naar men weet, over 
de Alpen is getrokken. Wellicht heeft deze een af
beelding van Galeazzo's monument medegebracht. 

De beelden naast de sarcophaag zijn door Bernar
dino da Xovate gebeiteld. Dat van den overledene 
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is vermoedelijk door Cristoforo Romano gemaakt. 
Het monument mag zeker onder de hoofdwerken 

der I5e-eeuwsche Renaissance worden gerangschikt. 
In de boeken over kunstgeschiedenis wordt het, doch 
geheel ten onrechte, meest op naam van Amadeo 
gesteld. Baedeker maakt het nog erger, en schrijft 
dat het in 1490 is ontworpen door Galeazzo Pelle
grini en dat het in 1562 door Antonio Amadeo werd 
voltooid. Galeazzo Pellegrini is een meester, die nooit 
bestaan heeft en Amadeo is reeds in 1525 gestorven. 
Doch uit de aanteekeningen in de registers van het 
klooster blijkt: „Meester Giovanni Cristoforo Romano, 
beeldhouwer, maakte de begraafplaats waarop de ge
schiedenissen van den hertog Galeazzo gebeiteld zijn. 
Het werk duurde tot 1497, en was aangenomen voor 
8000 lire en een vereering van 100 lire. Christoforo 
woonde in het klooster van 1494 tot 1497." 

In de zuidelijke nis van den kruisbeuk heeft 
Bergognone op het gewelf Gian Galeazzo geschilderd, 
die knielend, vergezeld van zijn drie zoons, de II. 
Maagd het model der kerk toont. Zoowel de gevel 
als de koepel hebben hier een geheel andere gedaante, 
als in werkelijkheid. Vermoedelijk heeft de schilder 
het model van Guiniforte Solari gevolgd. Bijzonder 
fraai zijn ook hier de decoratieve omlijstingen, be
staande uit kinderfriezen, medaillons en arabesken. 

Aan de zuidzijde van dit transept bevindt zich de 
zoogenaamde nieuwe sacristie, die in het laatst der 
16e eeuw werd gemaakt. Zij is een ruime, hooge 
zaal, geheel omgeven door prachtig gebeeldhouwde 
kasten, door Virgilio de' Conti cn Giovanni Favorino 
in 1615 voltooid. De gewelven zijn door Pietro Sori 
in 1600 met kleurrijke fresco's beschilderd. 

Het altaarstuk, de hemelvaart van Maria, is door 
Andrea Solari begonnen. doch door Bernardino Campi 
voltooid. Bijzonder fraai zijn tie misboeken en anti-
phonariën, in deze sacristie tentoongesteld. Zij toonen 
ten duidelijkste aan dat, wat manuscriptversiering 
aangaat, de meesters der Renaissance niet voor die 
der middeleeuwen behoeven te wijken. 

In het zuidelijk transept bevindt zich, aan dc west
zijde, de toegang naar het klooster. De gebroeders 
Mantegazza hebben haar met cen keurig marmeren 
portiek versierd. Men komt eerst in den kleinen klooster
hof, die aan vier zijden door overwelfde booggalerijen 
is omgeven. In het midden is een tuin aangelegd, 
waarin allerlei bloemen geuren. De kerk maakt, uit 
dezen kloosterhof gezien, een prachtigen indruk. Maar 
ook de galerijen zelf zijn een aandachtige beschouwing 
waard wegens de terra-cotta's, waarmede Rinaldo de 
Stauris ze versierd heeft. De friezen, die het jaartal 

1465 dragen, zijn met kinderfiguurtjes, medaillons en 
festoenen gevuld, de archivolten prijken met sierlijke 
arabesken. 

Dc toegang naar de kerk is door Giovanni Antonio 
Amadeo van een keurige witmarmeren omlijsting voor
zien , die in haar tympan Maria, door engelen ver
eerd, vertoont. Dit relief bezit die bekoorlijke naïeviteit, 
waardoor zich het werk van de della Robbia's onder
scheidt. Amadeo heeft het met zijn naam cn het jaartal 
1466 gemerkt. 

Aan de zuidzijde van dezen kloosterhof bevindt zich 
het groote waschbekken tier monniken, ook met terra
cotta reliefs bekleed en een kunstwerk van groote 
waarde. 

Westelijk van dezen hof ligt het refectorium, dat 
met een rijkgebeeldhouwde betimmering uit de 16e 
eeuw prijkt. De gewelven zijn met fresco's van Ber
gognone versierd en aan de zuidzijde wordt de wand 
geheel ingenomen door cen muurschildering van Otta-

vio Semini, in 1567 vervaardigd en het H . Avond
maal verbeeldend. Een vergelijking met Lionardo's 
compositie kan dit werk niet doorstaan. Bijzonder 
fraai is weder het I je-eeuwsche portiek, dat om de 
deur, die naar den kloosterhof leidt, is aangebracht. 

In een zaal, naast de vorige, zijn vele belang
wekkende fragmenten van beeldhouwwerken bijeen
gebracht, die vroeger in verschillende lokalen van 
het klooster verspreid waren. (Jok bouwkundige teeke
ningen uit dc 16e en 17c eeuw, betrekking heb
bende op de onuitgevoerde gevelbekroning der kerk 
en het zoogenaamde „Palazzo Ducale", zijn Inerte 

i zien. Aan het opwerken is hier niet veel zorg besteed; 
men kan duidelijk merken, dat de teekenaars meer 
aan dc uitvoering, dan aan hun tcekenwerk gedacht 
hebben. 

Nu komt men weer in den kleinen kloosterhof uit 
en wordt naar de bibliotheek gebracht, die echter 
geen bijzondere kunstwaarde bezit. De groote klooster
hof, die van inderdaad kolossale afmetingen is, wordt 
omgeven door galerijen, eveneens als die van den 
kleinen, door Rinaldo de Stauris met terra-cotta's 
versierd. Op deze galerijen komen de 24 woningen 
der monniken uit. Een dezer woningen wordt voor 
den bezoeker ontsloten. Men staat verbaasd over de 
gerieflijke inrichting, die zoo geheel verschilt van wat 
men verwacht zou hebben. Ieder huis heeft twee ver
diepingen en bestaat uit vier vertrekken en een aller-
aardigsten tuin. Een kleine galerij in dien tuin aan
wezig , gaf den bewoner gelegenheid, om op cen koel 
plekje zijn vrome overpeinzingen te houden. Alles 
stond in bloei, de amandclboomen, de citroenboomen, 
de talrijke andere zuidelijke planten. wier naam ik 
niet wist. Ik ging in het galerijtje een oogeublik zitten 
en keek omhoog naar den blauwen Italiaanschen hemel. 
Xu pas begreep ik het: 

„(' bcala solitude 
O so/a beatitudo." 

Doch tie oppasser, die mij rondleidde, zeide dat 
het gebouw om halfzes gesloten werd, en dat ik, 
wanneer ik ook het overige nog wilde zien, weer 
verder moest gaan. Zoo bracht hij mij weder door 
den kleinen kloosterhof in de kerk, om de zuide
lijke kapellen te toonen. Ook hier was veel be
langwekkends te zien. Vooral de 
ingelegde marmerwerk treft den 
derde kapel, die van San Siro, 
oorspronkelijke gewelfbeschildering, 

pracht van het 
bezoeker. I n de 
ziet men nog de 

door Jacopo de 
Motis in 1491 vervaardigd, een zeer fraai staaltje 
van orncmenteele decoratie. De vierde kapel, del 
Crocifisso, bevat een altaarstuk van Bergognone, de 
kruisiging voorstellende. Deze schilderij, die in 1490 
vervaardigd werd, geldt als een der beste voortbreng
selen van den meester. De gekruiste Christus is vol 
waardigheid. Ook de figuren aan den voet van het 
kruis, in het bijzonder de beide Maria's en Johannes, 
zijn vol uitdrukking. Alleen de engelfiguurtjes, die 
het kruis omzweven, zijn minder goed, misschien 
tengevolge van latere restauraties. 

Bergognone, die meer dan tien jaren in het Kar-
thuizersklooster werkzaam was, is een der beste schil
ders van Noord-Italië geweest. Hij bepaalde zich uit
sluitend tot godsdienstige onderwerpen en schilderde 
bij voorkeur de II. Maagd. Aanvankelijk was zijn 
werkzaamheid in de Certosa zuiver decoratief; de ge
welf beschilderingen bewijzen dit. Doch de medaillons 
van profeten en heiligen, in deze decoraties aange
bracht , toonden zijn talent als figuurschilder. Daarom 
werden hem ook de fresco's in den kruisbeuk opge-
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dragen, waar de figuren, afgescheiden van de deco
ratie, zulk een groote rol spelen. 

A l de woningen der monniken moest hij nu met 
kleine schilderijen versieren, die echter thans her- en 
derwaarts verspreid zijn. In de stille rust van het 
klooster, te midden van de eenzaamheid der velden, 
schiep hij nu die zacht-weemoedige figuren en werd 
hij niet moede nu eens groote fresco's, dan weer 
altaarstukken te schilderen, om ter afwisseling als 
decorateur in meer beperkten zin zijn talenten te too
nen. Alleen in de Certosa kan men Ambrogio Kos-
sano dan ook naar waarde schatten. Zijn werken be
vinden zich daar in de omgeving, waarvoor zij ge
maakt zijn. Vele zijner altaarstukken zijn later uit de 
kerk verwijderd cn in musea geplaatst. Doch daar, op 
een rij gehangen als in een pakhuis, verliezen zij on
eindig veel. Hoe fraai doet nu bv. niet dc II. Maagd, 
op het gewelf van het refectorium geschilderd ! Mocht 
dit fresco ooit vandaar verwijderd cn naar een mu
seum overgebracht worden, dan loopt men het voorbij. 

In de tweede kapel is het altaarstuk van Guer-
cino, in 1641 geschilderd. Ofschoon goed van kleur, 
heeft het iets geaffecteerds, dat sterk afsteekt bij de 
naïeve oprechtheid van Bergognone. 

In de zesde kapel, aan Sant' Ugone gewijd, treft 
men een altaarstuk van Macrino d'AIba aan. liet be
staat uit zes paneelen, waarvan er echter slechts vier , 
meer aanwezig zijn. De beide anderen zijn vervangen 
door schilderijen van l'ossano. De vier paneelen gel- I 

den als het beste werk van Macrino en dragen het 
jaartal 1496. Zij onderscheiden zich in het bijzonder 
door een harmonisch coloriet. 

De vijfde kapel, van San Benedetto, is de eenige 
die in Barokstijl werd gedecoreerd. In de zevende 
kapel, aan Santa Veronica gewijd, bevindt zich een 
prachtig waschbekken, welks omlijsting in de 15e eeuw 
door Giovanni Antonio Aniadeo werd gebeiteld. 

Bij tien ingang tier kerk staat de wijwaterbak, door 
Galeazzo Alessi ontworpen. De details, in het bij
zonder de obelisk in het midden , herinneren aan de 
manier van onzen I lendrik de Keijzer. 

Zoo was ik dan weder op het voorplein der kerk 
en wilde mijn begeleider mij ten slotte de likeurfabriek 
toonen, waar nog altijd juist als in den tijd der mon
niken , de „Chartreuse" gemaakt wordt. Doch ik dankte 
hem voor zijn aanbod en zocht het rijtuig weder op, 
tlat mij naar Pavia terug zou brengen. 

Van geen bouwwerk, dat ik bezocht, heb ik zulk 
een indruk gekregen , als van de Certosa. Met Krasmus 
kan men vragen, waartoe al die pracht dient, men 
kan het afkeuren, dat de vier-en-twintig Karthuizers, 
die zicli daar sinds de veertiende eeuw van tie wereld 
afzontierden, tic rijke middelen, ter hunner beschik
king gesteld, niet volgens den wensch des stichters 
aan aalmoezen hebben besteed, maar het is niet te 
ontkennen, tlat het geld werd gebruikt om de werke
lijke kunst te bevorderen. Ken geheel als dit zal men 
elders tevergeefs zoeken. 

(INTWI K K R K T K Z U R I C H . 

DNTWERP VGDR EENE GEREFORMEERDE KERKTE ZURICH 
l'IWtulitli van (•..J.TIiicmt' Ai HIM-M: 
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BIJ D K P L A T P I N . 

Nevensstaand ontwerp werd door ondergeteekende 
ingezonden als antwoord opeen prijsvraag, in Decem
ber 1896 uitgeschreven door de kerkelijke gemeente 
Aussersihl van Zurich. 

Het programma was zoo exact opgesteld, dat men 
niet behoefde te raden wat door de prijsuitschrijvers 
bedoeld werd; voor velen die in ons land tot derge-
lijken arbeid geroepen worden, zou het ten voor
beeld kunnen strekken. 

De stijl werd den ontwerper overgelaten, terwijl 
bepaald was dat de hoofdfacade naar de Badcner-
strasse gekeerd moest zijn en het geheel eenvoudig 
doch monumentaal moest opgevat worden. Verder 
behoefde cr geen rekening gehouden te worden met de 
omringende gebouwen, een eisch , die vooral van veel 
belang was voor de deelnemers aan de prijsvraag die 
niet in Zurich bekend waren. Altaar en verhoogd 
koor werden niet vereischt, doch daarentegen een 
voldoende ruimte voor dc plaatsing van de avond
maalstafel. 

Gevraagd werden 1400 zitplaatsen van 0.55 M . 
breedte en 0.85 M . diepte. Het aantal plaatsen inde 
2 catechisatiekamers, te zamen 200, en dat voor het 
zangkoor, dat achter den preekstoel vóór het orgel 
geprojecteerd is, eveneens 200, waren in het geheele 
getal begrepen. 

De trappen moesten van bordessen voorzien zijn 
en zoo mogelijk „geradlaufig" worden ontworpen. 
Privaten moesten voldoende aanwezig zijn. 

De bouwkosten mochten het bedrag van 35^»^^^ 
francs niet overschrijden, terwijl de begrooting, die
per M 1 . moest aangegeven worden, zoodanig moest 
ingericht zijn dat zij gemakkelijk was na te gaan en 
de M : i . niet hooger dan 26 francs kwam. 

Evenals het programma, was ook het jury-rapport, 
waarvan ieder mededinger (er waren 82 antwoorden 
ingekomen) een exemplaar ontving, zeer nauwkeurig 
opgesteld. 

Het resultaat van den arbeid der jury was, dat 
vier uitgeloofde prijzen werden toegekend aan de 
heeren Joh. Vollmer Heinrich Jassoy, architecten 
te Herlijn; Cinjel & Moser, architecten tc Karlsrühe; 
Karl Bern, architect te Nordseebad Westerland auf 
Sylt; Neff & Grossmann. architecten te Maagdenburg. 

Het schijnt, dat men in het buitenland nog steeds 
aan het prijsvragen-systeem blijft hechten en dat de 
meeste groote bouwwerken het gevolg zijn van daar
aan voorafgegane wedstrijden. Toestanden, als in ons 
land voorkomen, schijnen over onze grenzen niet aan-* 
wezig te zijn en, zoo ja, dan toch zeker.sporadisch. 
De spreuk : „ne Jupiter quidem omnibus" , gebeiteld 
in den gevel van het stadhuis te 's-Gravenhage, blijkt 
ook op het gebied van prijsvragen, nog steeds al te 
waar te zijn Aan theoretische bespiegelingen over 
kunst en hetgeen daarmede in verband staat, ontbreekt 
het tegenwoordig niet, hoewel de duidelijkheid soms 
veel te wenschen overlaat en would-be oorspronkelijk
heid meermalen aanleiding geeft tot de gedachte dat 
het begripsvermogen van hem, die het niet vat, toch 
daarom niet beneden peil behoeft te staan. 

Alkmaar. 1'. D O U K N . 

K E R K B R A N D E N . 

Het is opmerkelijk, zooveel kerken er in den laat
sten tijd hier te lande door brand werden vernield. 
Schagen, Boskoop, Aspcren, en nu ook Rhencn en 
Hem zagen hunne bedehuizen in vlammen opgaan. 

Zaterdag 4 dezer, op mijn terugreis van Amster

dam, genoot ik nog van het gezicht, dat de fraaie 
toren der Cunera-kerk te Khenen opleverde. Weinig 
vermoedde ik toen, dat enkele uren later dit prachtig 
voortbrengsel van middeneeuwsche kunst een prooi 
der vlammen zou worden. 

Kort na de- ramp ben ik naar het vriendelijk stadje 
gegaan, om de verwoesting in oogenschouw te nemen. 
De toren levert thans een prachtig gezicht op. De so
liditeit van het werk der middeleeuwen is weer schit
terend bewezen. Wel is al het houtwerk verbrand, 
doch metselsteen en gehouwen steen hebben slechts 
weinig geleden, ja het bovenste gewelf heeft zelfs den 
val van de spits weerstaan en draagt nog altijd een 
groote klok. 

De kerk, uit de 14e eeuw afkomstig, bezit een 
koor zonder omgang, terwijl de hoofdbeuk aan de 
noordzijde één en aan de zuidzijde twee zijbeuken 
bezit. De gewelven zijn allen even hoog, van steen 
vervaardigd en worden door geprofileerde pijlers ge
dragen. De toren, in [492 begonnen, was in 1531 
voltooid. De spits echter, een Renaissance-koepeltje, 
moet een toevoegsel van lateren tijd geweest zijn. 

De toren is in de „Oude bestaande gebouwen" der 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst op zeer 
bevredigende wijze afgebeeld. Maar de klokkenop-
schriften schijnen nimmer afgeschreven te zijn. Daar
om heb ik de fragmenten nauwkeurig beschouwd, om 
althans wat nog leesbaar was, voor de vergetelheid 
te bewaren 

Op een klok van 1.25 M. middellijn, met twee 
figuren der H . Cunera versierd, las ik: 

Crja • cunera • üacor • renensia • ineui.i fcrtian?' pui-
tanis ótiijii birid kin • pratellis • Sfram • 
peut • inca • electa 111 c • Qiiinrjiir a n n o d p o * t 
tri.i iiiiitr.t b u o s . 

Deze klok is dus in 1522 gegoten, vermoedelijk 
door n l j c r a r b a Inau piljancüorijlj. 

De eenige klok, in haar geheel aanwezig, draagt 
als opschrift: C. E N J. S E E R T , A M S T K I . O D A M I . 
A X X O 1791 M E F E C I T (sic). 

Op de andere klok las ik: 
U r s u l a • iu • öü • fuflta • OÜIIP • ifc c t i j t r a • Inrn • 

inntlj i fii'jii a af jc iafnn limit •jcljonc-bonjilj 
n v 111 i' i i iunniu* a n i m o uosit t r i a l u s t r a bitcm. 

Andere opschriften zijn: 

I A X . T O L H V I S . Ml'. F E U T . D I I . E C T I . MK. 

O L T U S . S P I R I T Ü . C R E D A T I S . S E D . P R O B A T E . 

S I ' Ü S . A N . E X . D E O . S U N T . IOKS 4. 1555. 

I X N . T O I . U V I S . M E F E C I T . E C C E . V E X T T 

D U S IX S A N C T I S . MII.IBUS. SUIS. U T . F A C T A T . 

J U D I C I Ü . . . . A D V E R S U S . I U D E 1" C A . 

I A X T O L H V I S 1555. SITIS. A L T . E F F E C -

T O R E S . S E R M O X I S . N Ö . A U D I T O R K S . T A N T U . 

F A L L E T E S . V O S . M E T I P S O . IAC. 1. 

E T . CECIDIT. S O R O . S U P E R . M A E T H I A M . E T . 

C O O P T A T U S . X U M E R I . U N D E C I . A P O L O R U 

A C T O 1" IAX T O L H V I S M E F E C I T 1555. 

DICIT. KI. IKSUS. T A X T O . T K M P O R E . VOBIS-

C U M . S U M E T . X O X . C O G N O V I S Ï T . M E . IOKS 

14 I A X T O L H V I S M E F E C I T 1556. 

T H O M A S . B O T H . PIT. W I L H E L M U S D K A K L -

TPIX. MK. I'PICPIRUNT 156.... P E T R U S . V O C O R . 



rrnnioiöucï • tirio • ciutfiué • Ijorifl 
sunitti. fttfa a 4?ljrrnrbo niou ^tljuiirütiroïj n.v m. t. 
nuinniir anima • potft • ttïa • (ucitra • buos. (1523). 

Van deze klok schijnt ook afkomstig een fraai relief 
van St. Maarten en het fragment: nrailb lllisi • iram-
m f r s t i m i fnlmett. 

Op een ander fragment las ik: 

A N D R K A S . V O C O R . . . . W I L H E L M U S A E L T E N 
M E F E C I T . . . . IN N O M I N E . M E O D A M T . VORIS . 

Het was eigenaardig de fragmenten dezer oude 
klokken te vergelijken met de in onze eeuw gegotene. 
Terwijl het oude gietwerk wel gebroken, doch niet 
verbogen was, hadden de moderne klokken de zonder
lingste vormen aangenomen. 

De kerk heeft haar dak geheel verloren. Doch de 
steenen gewelven hebben het kerkmeubilair behouden. 
Het prachtig oxaal is geheel onbeschadigd. Mocht 
men nu eens eindelijk den predikstoel, daarvoor ge
plaatst, verwijderen. Een goede opmeting van het 
oxaal heeft de heer M. W . Smijtink, te Amsterdam, 
gemaakt. Misschien wil hij die wel eens publiceeren. 

De banken van 1570 in het koor zijn ook geheel 
gaaf. 

Het is jammer, dat zulke gebrekkige hulpmiddelen 
om den brand te bedwingen, aanwezig waren. 

Reeds werd in de bladen gesproken over het ontbre
ken van een bliksemafleider. Het Nietnos schrijft o. a.: 
„Opmerkelijk is het, dat op zulk een kostbaar gebouw in 
het geheel geen bliksemafleider was. Tien jaar geleden 
heeft de heer Le Cavelier in den Gemeenteraad een 
voorstel gedaan, om een afleider op den toren te 
plaatsen. Dat voorstel werd toen met op één na 
algemeene stemmen verworpen Kunnen de namen 
dezer heeren niet ontrukt worden aan de vergetel
heid?" 

Men mag dezen heeren echter niet te hard vallen, 
als men weet, dat ook in sommige onzer grootste 
gemeenten het nut van bliksemafleiders niet wordt 
ingezien. 

Zoo heeft bijv. geen der Amsterdamsche torens er 
een, en moest zelfs het Gemeente-museum der hoofd
stad, dat toch zeker een kostbaren inhoud heeft, tot 
dusverre zulke beveiligingsmiddelen derven. 

Ken andere opmerking geldt de vraag, waarom 
geen pogingen gedaan zijn, om den brand in zijn 
begin te stuiten. Toen in het begin dezer eeuw de 
bliksem in den geheel tan hout gemaakten toren der 
St.-Bavokerk te Haarlem sloeg, klommen een paar 
moedige mannen naar boven, en doofden de vlam. 
Ook de toren te Amersfoort is eens door zulk door
tastend optreden gered. Als men zich gehaast had, 
ware ook nu wellicht blussching mogelijk geweest, 
althans wanneer het waar is, dat de brand zoo lang
zaam voortging, dat om halfelf, dus twee'uur na het 
uitbreken der vlammen, het carillon nog speelde. 

Ook aan brandzeilen was gebrek. Waren zij cr 
geweest, wellicht dat het kerkdak behouden had 
kunnen worden. 

Ik mag hier niet nalaten mijn dank te brengen 
aan den predikant en den opzichter van Rhenen , die 
mij bij het naspeuren der klokopschriften met de 
meeste welwillendheid hun hulp verleenden. 

De kerk te Hem heb ik, met den heer G . van 
A r k e l , in 1890 bezocht en beschreven. Ik laat die 
beschrijving, voorkomende op blz. 127 van het eerste 
deel der „Noord- l l o l l andsche Oudheden", hier volgen. 

„ D e kerk is in deze eeuw vernieuwd. De toren is 

nog Gothisch, cn van de vroegere kerk afkomstig. 
Hij bestaat uit gebakken steen, is vierkant en wordt 
door een hooge achtkante houten spits, die eenigszins 
overhelt, bekroond. Het benedendeel bestaat uit steenen 
van buitengewoon zwaar formaat. De galmgaten zijn 
met tootbogen versierd. De zuidelijke zijde van den 
toren is geheel met klimop begroeid. In den toren 
hangt een klok van 1.10 M . middellijn, waarop als 
randschrift: 

Voor de weduwe van Antoni Wilkes me fecit 
Knchusae. Anno 1666. 

Lager staat: 

Anna heet ick als te vooren 
Mijn gheklanck had ick verhoren 
Doen ick mee met groot geiuyt 
Bromde Necrlandts blijtschap uyt 
Als haer zeevloot et overhand 
Had gehadt van Engelandt. 

Den 30 Juni 1666. 
Dat ick weer geef uien gheklanck 
Weet ick d'Hcmmcr lucre dauck 
Enchuysen ick als moedei ken 
Want ick daer gegoten ben. 

Op den 24 Augustus, Anno 1666. 
C . W I T S . 

De predikstoel is van eikenhout, in den trant der 
17e eeuw en betrekkelijk eenvoudig. Het koperwerk 
der kerk bestaat uit twee lezenaars, waarvan er een 
het jaartal 1737 draagt, en een boog over het doop
hek , versierd met het wapen der plaats, een mans
figuur en twee grillioenen. 

Ken grafzerk is aanwezig, waarop: 

Hier lett begraven haesyen ians 
Sr is genist den 28 Junius anno 1615 
Die huysfrouwe van meester pie ter 
Corneliseoon, sirurgin in Hem. 

Daaronder bevindt zich het wapen van Enkhuizen. 
Men ziet het, voorwerpen van groote waarde zijn 

bij het ongeval niet verloren gegaan. 
Alleen de klok ontleende aan haar opschrift, dat 

betrekking heeft op een historische gebeurtenis, een 
eigenaardige beteekenis. De wensch wordt hier uitge
sproken , dat als de klokspijs verzameld wordt uit de 
puinen, en een nieuwe klok daarvan wordt gegoten, 
het opschrift weer geplaatst worde. Een klok die 
Neerlands blijdschap zoo sterk heeft uitgebromd, dat 
zij er van barstte, verdient in de herinnering te blijven. 
A l is er nu geen heer van Hem meer, die het gieten 
bekostigen kan, toch zullen de middelen wel gevonden 
worden om daarin te voorzien. 

A . W . W E I S S M A N . 

Kea-onzer lezers is zoo welwillend geweest ons een 
paar schetsen van de kerk te Rhenen af te staan. Bij 
het volgend nommer zullen wij daarvan een repro
ductie geven. 

Red. 

T E C H N I S C H E V A K V E U E I ' . X T G I N G . 
AFIIKF.I.IM; AMSTKIÏDAM. 

Vergadering van 8 September 1897. 
Do Voorzitter heette bij ilc opening de leden na do gehouden 

vacantio wolkom en dcohlu mede dat gedurende die vacantic 7 
donateurs tot de vereeniging waren toegetreden. 

Hierna werden 7 nieuwe eden aangenomen, waardoor het aan tal 
leden tot 73 klont. 

De bibliothecaris wijst op het groote succes met don „Leeskring" 
behaald; vooral met het oog op de geringe kosten; door do wel
willendheid vnn twee ledon, die eenige tijdschriften afstonden, 
was het zelfs mogelijk de leeskringen zoodanig uit te hroidon dat 
er nu 29 leden aan deelnemen. 

Do vragenbus bevatte een vraag over hot gebruik van leom-
specio bij het inmetselen van stoomkotcls. Na eenige algemeene 
beschouwingen, nam do heer Couturier op zich in do volgende 
vergadering eon gedetailleerd rapport over deze zaak uit tc 
brengen. 

Een donatour cn een lid etondon wedor conigo worken voor de 
bibliotheek af. 

Na rondvraag sloot tic Voorzittor de vergadering on dankte de 
in grooton gotalo opgekomen loden voor hun hclaugstelliug. 

b i n n e n l a n d s c h e b e r i c h t e n . 
'S-GRAVENHAOE. DO Regeering schynt ernstig voornemens te 

zjjn de zaak van dc droogmaking der Zuiderzee ter hand te 
nemen cn daaromtrent voorstellen voor te bereiden. _ 

Naar De Ingenieur verneemt, is aan den ingenieur van den 
Rijkswaterstaat to 'sllcrtogenhoach, W. K. Hebreus, gewezen 
secretaris van de Zuiderzcc-commissio, vanwege hot ministerie 
van Waterstaat eou bijzondere opdracht verstrekt in verband mot 
een eventueel voornemen tot afsluiting on droogmaking der Zui
derzoo. 

— In do op Dinsdag 14 dezer tc houden vergadering van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs zul verslag worden uitgebracht 
betreffende de feestviering ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van het Instituut, en zullen niededeelingen worden gedaan 
lo. over de wereldtentoonstelling tc l'arijs in 19C0 te houden, en 
2o. over het voorstol tot hot vormen van eeu fonds tot stichting 
van een gebouw voor hot Instituut. 

De ledon A. D. P. V. van Lüben Sc'.s cn G. e. V. L. van 
Zuylcn zullon verslag uitbrengen omtrent de iu Juli te Brussel 
gehouden congressen en wel de cerHto over ongevallen hij den 
arheid en de tweede betredende goctlkoopo woningen. 

— Zaterdag, den 4u dezer, werd het gedenkteeken voor Con-
stnntijn Huygens, op het kruispunt van tien grintweg en het 
hooge pud vun den oudoo Schevcningschen weg, onthuld. Dit 
gedenkteeken hestuut uit een groot bronzen horstbeeld op ecu 
nardsteonen voetstuk naar een ontwerp van den beeldhouwer 
A . W. Jl . Odé Jr., waarhg de architect ( I . Brouwer Jr. zijn 
medewerking voor het voetstuk verleende. 

— Het gemeentebestuur van Triest schreef in het vorige jaar 
oen prijsvraag uit voor een groot krankzinnigengesticht voor 570 
patiënten. Dr kwamen twaalf antwoorden in. Do eerste prijs werd 
niet toegekend, muur aan drie ontwerpen (resp. van twee Fran-
schc, een Duitscho en drie Italiaansche architecten) werd elk 
eeu premie van 2500 florijnen toegekend, terwijl ne jury iu over
weging gaf hu' de samenstelling van het definitieve ontwerp, dat 
zal uitgevoord worden, ook gebruik te maken van drie andere 
der ingezonden ontwerpen, wat door den Gemeenteraad werd 
aangenomen. 

Een dier ontwerpen is van twee Hollandsche architecten, de 
beeren A. J. Sanders ulhier en .1. van Wuvckhuise te Rotterdam. 

( fad.) 
AMSII:I:IPAM . In den wedstrijd vuur de versiering op81 ing. is'.i? 

in het Sarphati-kwartier heelt de jury, bestaande uit de hoereu 
j . G. van (iendt A.Lz , Jac. V. K. Galesloot on G. H. Heincn, 
de volgende pryzen toegekend: 

Gevelversiering: le prijs U. J . van den Berg, Stadhouderskade 
77; 2e prys W. Hooy & Zn,, Jac. van ('anipciistraat 48. 

Balkonversiering: 'le prijs niet toegekend; 2e prys W. Hooy, 
Sarphntipark 112. 

Wïnkclkastversieriug: le prijs D. Tutos, Ceintuurbaan 404; 
2e pr. E . Albers Jr.. Vun AYoustraat 92. 

Uitgebreidste versiering: loprtjsF en W lleyno, Volksbadhuis, 
Gov. Eliuckstraat; 2e pr. C. H. Lubers Jr. , Gov. 1'Tinckstraat 148. 

Woensdag j l . is weder een proefrit met dc gastram gedaan 
op het torrein dor gasfabriek uan dc Liunueueatraat Ditmaal 
waren achter den motorwagen (tevens persoucuwagon) twee per
sonenwagens van de Gooische stoomtram aangchuukt, beladen 
met werklieden der guslubriek, zoodat in 't geheel eon 90-tal 
personen medereden. De proefrit gelukte uitstekend; de trein 
reed oven snel met als zonder extra aanhangsel, nl. 25 K M . per 
uur. Van schokken by aanzetten of remmen werd niots gemerkt. 

De proef diende om te bewijzen, dat ook de stadstrammen met 
motoren van s lecht! 15 pk. in staat zyn aanhangwagens mede 
te voeren en het maximum van snelheid te bereiken. 

Blykens genomen prooven bedraagt het gasverbruik per ton en 
per K M . 0.023 H8., zoodut een trein, wegende 20 ton, 0.46 M3. 
of nog geen halve M3. gas per K M . gebruikt. By een gasprijs 
van 5 ets. komen do kosten op 2J ct cn by toepassing van Dow-
songus op I ct per treinkilomoter; voor hellingen eu scherpe 
bochten moet op grooter gasverbruik gerekend wordeu. 

— Wij ontleonen aan het verslag van tie Maatschappij „Arti 
et Amiiitiae" over het jaar 189(1, dat zy op 1 Januari van 
dat jaar 72 oereleden, 328 kunstenaars-leden, 281 kunstlievende 
leden en alzoo in het geheel 081 leden telde. Tot eerelid is be
noemd de heer J J . van Oorde, directeur vau Teylor's stichting 
te Haarlem. Aangenomen werden in den loop van het verslagjaar 
21 gewone eu 12 kunstlicv. nde leden. 

In 1890 werden uit het fonds voor weduwou en wcezen van 
kunstenaars, leden der Maatschappij, 55 uitkoeriugen gedaan, 
waarvan 48 geheele ad / 200 en 7 godeoltclyko. 

ROTTERDAM. Onlangs werd door do ieestcommissie, gevormd 
uit de bewoners der l'assage, do versiering voor do kronings
feesten in 1898 opgedrugeu aan den decoratieschilder van den 
grooton schouwburg, den heer J. J . Poutsuia; thans is gonoem-
de decorateur ook belust met het outwerpen van plannen voor 
de versieringen der beide facudon aan do Vest en de Korto 
Hoogstraat, waardoor een fraai geheel verkregen zal worden. 

— De Gemeenteraad heeft met acclamatio aangenomen hot 
voorstel van B en W. , om de pauden vau de Maatschappij 
Fyenoord aan de Boompjes voor de gemeente aan te koopon voor 
/ 125,000 Uit do stukken blykt, dat die uankoop vooral van be
lang moet geacht worden in verband met de reods gedeeltelijk 
in uitvoering zjjndo pluuncn tot verkrijging van een rechten 
verkeersweg door do Keizerstraat over de \Vynhaven cu Glas
haven naar do Boompjes, daar dio pauden recht tegenover de 
Glashaven gelegen zyn. 

LKIIIEN. Voor de betrekking vau directeur der gemeentewerken 
hebben zich 20 cundidutou aangemeld, van welke er echter sedort 
twee hunne sollicitatie hebben ingetrokken. Dit getal mag klein 
genoemd worden met het oog op de bezoldiging, die voor oen 
gemeente als Leiden ruim gesteld is. 

De oude Academiestad huldigt iu dit opzicht oen goed beginsel 
en menige uudore, zelfs grootere, gemeente maakt duartcgeuover 
een vrij droevige figuur. 

DEN HELDER. DO Gemeenteraad stelde iu do laatstgehouden 
vergadering / 400 beschikbaar voor hot ontwerpen van een ge
detailleerd plan voor de verbetering van het Heldersche Kanaal. 

P E R S O N A L I A . 
— By Kon. besluit van 7 Sept. 1897 n°. 24 is aan de heeren 

Mr. N . O. Piersou cn G. Lely, op hun verzoek, eervol ontslug 
verleend als lid van do centrale commissie tut inrichting van do 
ufdeelingeu van Xederluud eu zijne Koloniën en tot behartiging 
van de belangen der inzenders in die afdeelingen op do iu 1900 
te Parijs to houdeu wereldtentoonstelling; 

eu zyu in die commissie benoemd tot lellen de heeren: 
1'. van der Burg, hoogleeraar uan de Pol) technische School tc Delft; 
J . F W. Conrad, lui van tie Tweede hamer der Stateu-Oeneraal, 

voorzitter vau het Koniuklijk Instituut vun Ingenieurs, te 's-Gra
venhago; 

Dr. D de Loos, directeur der hoogorc burgerschool te Leiden; 
Dr. H . J . A. .VI. Schaepman, lid vuu de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, tc Rgsenborg; 
J . Th. M. Smits vuu Oijeu, lid vau do Tweede Kamer der 

Stateu Gencruul, te Kindlieven. 
— bij deu waterstaat in Xed.-ludiü is: 
benoemd tot opzichter lo kl . eu geplaatst in de residentie 

Buuku, de wuurn. opzichter 3e kl. U. S. Metselaar. 
— De tijdelijke opzichter bij de werken eu opnemingen uau 

do rivier do Solo, W. van den Bos, is door den directeur van 
ouderw , ecrod. eu nyverh., voor topographisebe werkzuamhedeu 
toegevoegd aun den eerstuanw. mijuing. iu de res. Mcuado. 

— G e p l u u t s t : bij de Oostcrlyueu, dc benoemde adjunct-chef 
Se afdceliug bij do exploitatie der stuatsspoorwegeo op Java, X. 
de Vicq; te Bemarang, do benoemde inspecteur 3o klasse voor 
het toezicht op do spoorwegdiensten eu hot stoomwezen, A. Bryan. 

— Door den Koning vau Siam zyu benoemd tot commandeurs 
in de orde van de Kroon van Siam, do heeren \V, Cluijsenuer, 
directeur-generaal vuu de Muaty. tot exploitutie vau Staatsspoor
wegen en W. van Hasselt, voorzittor van den Uuud vau Adm. 
van do II. IJ. Spoorwegm., en tot ollicier vau dio ordo de heer 
Wortmau, iugeuieur vau 's Rjjks Waterstaat. 

— Do ingenieur A. T. I.. Uouwouhorst .Mulder te Xy'mcgon is 
benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. 

VAOAXTE BETREKKINGEN. 
— J o n g e l e c t r o t e c b n i c u s , ter assistentie van den directeur. 

Adres de Utreehtscho accumulutorcufabriek. 
— S c h r y v e r - t o e k e n au r op eeu ingenieurs-bureau, kuunoude 

goed rechtlyuig teckenca cn een duidelyke huud sehryveu. Leef
tijd ougoveer 20 jaar. Aanv. jaarwedde /' 400. Adres lett. Q, den 
boekh A. C. Boluingh, tc Hoorn. 

— B o u w k u n d i g t o o k o n a a r , vlujj ontwerper eu goed 
detuillist, te Rotterdam. Salaris / SO per maand. Adres onder no. 
22537 Bureau .V. K M Cl. V 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten ettitvt van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Eou praetiseh ervareu opz.-tcekcuuar, ook waterbouwkundig , 
zoekt eeu hem pussende, liefst vuste betrekking; hoog salaris 
geen voruschto. Adros uo. 35 Bureau dezes. (1) 

— Eeu praetiseh en theoretisch ontwikkeld opzichter teekenaar 
zookt e e n e vaste betrekking, Adres uo. 3Ü Bureau dezes. i l i 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAK VEREEN lama, AMSTERDAM. 
Opzichter, leeftijd 22 jaar, vorl. sal. / 00 a 70 per inaaud 

80 . , , •• 40 a 5J 
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Maatsch^pij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n a d a g den XI S e p t e m b e r 

1HU7, des namiddags ten Ü ure (locale 
tijd),uan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
•an: 

B E S T E K No. 732. 
H e t u i t b r e i d e n der spoor -

nTjjliu ven en liet v e r r i c h 
ten v a n eenige diverne 
w e r k e n op liet x ta t ion 
Z l f l D B B O B K . 

Uegmolino t *99ei. 
De besteding geschiedt volgens $ 25 

van het bestek, 
Het bestek ligt van den 4 1 en Sep

tember 1897 ter lezing ann het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur B. J . V A N HOORN te Gro
ningen en is op franco aanvraag (per 
brief > aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betalii g van f 1.00 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centratlbmeau (Dienst van Weg en 
Werken) cn door den Seotie-Ingenieut 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zul ge
schieden den Hili-ii Si plember 1S'J7 ten 
l uur 30 namiddag (West Europeesehe 
tijd). 

U T R K C U T , den laten September 181)7., 

TAÏBESWKT 
l i a ^ e r w e r k . 

Heeren Commissar i s sen van de 
Muider en Naarder Trekvaart»» tollen 
op 1'iiiMdiig '41 Nept., te hu li' 
t w a a l l u u r , in Int Koffiehuis liet 
Mof vun Holland, te Muiden, pub l i ek 

ï t a u l x ' s - i t e t l e i t : 
H e t u i t v o e r e n v a n Hugger* 

« « • i l . i n de G a a r d e r 
T r e k v a a r t . 

Uet Bestek ligt ter inzage op de 
Secretarie der Gemeente Muiden, van 
af 10 September, van 's morgens it 
tot des Dimiddags 2 uren. 

Aanwijzing op Donderdag l(i Sept., 
des voorin. 9'/j uur, aan de Hakkelaars-
brug. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den 
< 'pzichter L. A. V A N HELS, te Diemcn. 

GËËk VAN DBII VLIET 
IJieruandelaars te Amsterdam. 

Stual-, Plaat-, Hund-, Hook en T-l.Izer enz. i 
Ktni.'ti itaii.ci, in verschillende profielen 

cn lengton, 
ruien en gegoten Ninn alt de fabriek 

van Gebr. B B B U I; & Co. te Weenen, alsmede ! 

CHBISTIAMA STER Hoefnagels, i 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 15» lie Ituj lerkade, A1ISTl:ltl>All. I'iliaaal: .if. It,.Kin. 
Hoofdagent voor Nederland, lielgiu' en Koloniën van SHANKS & Co, te liarrhead. 
Specialiteit voor de I.ovcring vau eompleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zyn DOS: niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Wasektafols, Urinoirs enz. — T K I W A l I U t i en t i l \ T I I, A T I K. 

lielast zich met d e plaat si ng en Inrichting in geheel Nederland. Zeerconcurteerende prjjxen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederrerkooperi genieten het gebruikelijke rabat. 

JOHN'S 
^e l | iSchoorsteeDkap enV> 

- ï ^ v e r b e i e r t e i k e n S c h o o r s t e e n . 

ÏO j a a r < » a r a i i t i e . 

edeponeerd in alle landen van Pttropa.) 

'/.on. liegen en Wind 
werken giilltfitt' op den 

trek van den Schoorsteen. 

4 > » e d k o o p e r en beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten. 
Werkt geiuisohloos. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

Getuigschriften, Prospectussen en Inlichtingen versttekt 
K O It It E It T K A M ' F , Utrecht. (1) 

A l l e e n v e r k o o p voor N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

W . A. V A N L O O N & Co. 
EERSTE F E D E R L A N D S C H E STOOMEAUHIEK voor H O U T E N 

N C H O O R S T E K N H A N T E L 8 , D i t A A I en B E E L D H O I W -
W l ' l l l i i volgens n ieuwste eonNtructie. 

Vraag TEEKENING en PRIJSCOURANT. 

Kantoor: RDSTEN3DHGESSTRUT 120, A m s t e r d a m 

I t e m . 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAN 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
ZN ANDEKB 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARfl , eu . 

G e ë m a i l l e e r d e 

I^oil m c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN 

L van der Hoorn, 
DONKERSTR&AT 17. UTRECHT. 
Fabriek van ELECTKISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
P H O N E ^ BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor G A L -
VANOI'LASTIEK. V E R N I K K E L E N 
V EK G U L D E N , VERZILVEREN enz 

DYNAMO'S, E L E M E N T E N , SLIJP. 
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
RATEN enz. 

Begrootingen, l'rijscouranten enz. 
gratis . 

v a n 1846 

's G R A V E N H A G E , j r . * / / . . , / , * . . . 
hoek Prinsestraat — Z U T P H E N 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

k Y \ « E l ' l tF. 'II ï : . \ . 

'Ier drukkerij dor Naumloozo Vennootschup „Het Vaderland". 

:32«e J A A R G A N G N ° . 58. Z A T E R D A G , 18 September 1897. 

REIIACTI 11;: 1'. \V. VAN OKNbT JOz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van Be Opmerker, Van Bylandtstraat I l 6 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.—, waarover 

op I April en i October, telkens voor dc helft, beschikt wordt; voor 
lielgic, hij vooruitbetaling ƒ6.50 cii voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Xederlandsch-Indië en Transvaal, bij vooruit
betaling ƒ7.50. 

11 K R S T E E E E X . 
De vraag, op welke wijze men oude bouwwerken 

moet herstellen, is op het Brusselsch bouwkundig 
congres wel ter sprake gebracht, maar niet opgelost. 
Men mag daar deze vergadering van bouwmeesters 
niet hard over vallen, want een congres komt nu 
eenmaal niet bijeen om vragen op te lossen. Zelfs 
tot het grondig bespreken van vraagpunten ontbreekt 
meestal de tijd; daarom volgt men op de congressen 
hèt vermaarde voorbeeld der heeren van Sas, die 
een glas dronken, cen natuurlijke behoefte vervulden 
en . . . de zaak lieten, zooals zij was. 

E r waren op het congres aanhangers van de oude, 
wij zouden haast zeggen orthodoxe restauratieleer, 
die in Viollet-le-Duc met nimmer falend vertrouwen 
gelooven, die zijn voorbeeld als onovertreffelijk be
schouwen, bij wien de letter vóór de geest gaat. 
De heer Dr. Cuypers was hun tolk. Doch ook de 
meer modernen deden zich hooren, die in Viollet-
le-Duc niets meer zien dan cen gewoon mensch, feil
baar als alle stervelingen. 

Een spotvogel onder onze kennissen placht de oude 
bouwwerken met goudmijnen te vergelijken, die slechts 
op ontginning door den restaurator wachten, om rijke 
winsten af te werpen. 1 lij wees dan op het voor
beeld , ons door de practische Engelschen gegeven. 
Met het restaureeren 'van kerken vooral is daar, vol
gens hem, door architecten cen aardig duitje ver
diend ; ook aannemers, werklieden en leveranciers 
zouden niet weinig voordeel, gehad hebben. 

E r ligt iets materialistisch in deze beschouwing, 
dat velen, die niet gewoon zijn alles dadelijk onder 
cijfers te brengen, hinderen zal. Een oud gebouw 
voor niets anders aan te zien dan voor een bron van 
bestaan, voor een citroen, dien men uitknijpt, ziedaar 
een opvatting, die aanstoot moet geven. Men denkt 

Advertentiün van 1 tot 6 regels f 1.00, liet bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel nicer /0.15. (iroote letters worden berekend 
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aan den houthandelaar, die, een uitstapje naar de 
Steeg makend en door de Middachter Allee wande
lend , aanstonds ging uitrekenen wat de gevelde 
boomen wel waard zouden zijn. 

Maar zwak als de menschen zijn en steeds tot het 
kwade geneigd, moet menigen bouwmeester dc lust 
bekruipen, om toch ook eens aan een restauratie zijn 
krachten te mogen beproeven, ten einde tevens het 
honorarium, daaraan verbonden , te verdienen. 

In Engeland is restaureeren een zeer voordeelig vak. 
Het geschiedt daar meest voor particuliere rekening, 
(leen geestelijke is tevreden of het gebouw, waarin 
hij zijn dienst verricht, moet worden ..restored". Daar
voor wordt dan gek! ingezameld, tenzij het bedrag, 
dat benoodigd is, door een vermogend man in eens 
voor zijn rekening mocht worden genomen. Reeds van 
te voren is een restauratieplan opgemaakt en daarbij 
is vooral zorg gedragen dat zoo min mogelijk van 
wat oud is behouden blijft, opdat het benoodigd be
drag niet te klein worde. En of mannen als Ruskin 
daartegen al te keer zijn gegaan, of zij de;:e op res
taureeren beluste bouwmeesters ook al voor erger dan 
de Vandalen hebben uitgemaakt, het heeft niets ge
geven en restaurator van gebouwen is tot op den hui-
digen dag in PCngeland een zeer winstgevende zaak. 

Hier-te-lande is het eenigszins anders gesteld. Slechts 
zelden wordt door particulieren het geld, voor restau
raties benoodigd, bijeengebracht. Het is al mooi in
dien een klein gedeelte van het bedrag, voor een res
tauratie bestemd, dus gevonden wordt. Voor het ove
rige klopt men bij het Rijk aan; zoo is in ons vader
land restaureeren haast uitsluitend een Rijkszaak ge
worden. Het bedrag, dat voor ieder monument is 
uitgetrokken, wordt op de begrooting van Binnen-
landsche Zaken gebracht cn door de Tweede Kamer 
afgestemd of goedgekeurd. Is dit laatste het geval, 
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dan ziet men het monument ook restaureeren, maar 
men weet niet wie het doet, men krijgt het restaura-
ticplan niet te zien en men weet ook niet of, en zoo 
ja , tot welk bedrag, de restaurator gehonoreerd 
wordt. Alleen dit staat vast, dat alles in een klein 
kringetje blijft; overigens is alles mysterie. Een 
plaatselijk correspondent meldt soms aan zijn courant 
het bezoek van „Doctor Cuypers" of van „een Rijks
bouwmeester", doch daar blijft het bij. Is dus, wat 
mogelijk is, ook in Nederland het vak van restaura
tor niet onwinstgevend, dan worden de profijten, zoo 
die er zijn, toch alleen in zeer eng getrokken kring 
genoten. 

Wij mogen echter bij de materialistische zijde van 
de restauratiequestie niet te lang stilstaan en willen 
liever aannemen , dat alleen de Engelschen een restau
ratie als „a good job" beschouwen, maar dat de 
Nederlandsche herstellers slechts „aus Liebe zur 
Kunst" werken. 

Het is wel zonderling, dat het modern spraakge
bruik onderscheid pleegt te maken tusschen „restau
ratie" en „reparatie" , ofschoon toch eigenlijk beiden 
hetzelfde beteekenen. Worden de leien van een dak 
vernieuwd, worden de goten gesoldeerd, de glazen 
gemaakt, dan spreekt men van „reparaties". Wordt 
echter het geheele gebouw successievelijk door steigers 
omgeven, en worden alle stukken bergsteen óf ver
nieuwd , ó f althans netjes afgekrabt, dan is de „restau
ratie" in vollen gang. De bewoners der plaats verkneu
teren zich dan in het frissche uiterlijk, dat hun kerk of 
raadhuis langzamerhand aanneemt. Zij zijn verheerlijkt 
als Dr. Cuijpers, de heer De Stuers, ja soms zelfs 
Z . E de Minister hun stedeke bezoekt. Alleen de 
oudheidlief hebbers zijn mistroostig, nu zij het grijs 
gebouw, dat zoo eerwaardig was in zijn ouderdom, 
terugvinden als een malle geblankette oude vrijster, 
die iedereen wil wijsmaken, dat zij in haar eerste jeugd 
is, ofschoon haar juiste leeftijd behoorlijk door de 
geschiedenis werd geboekt. 

Dat een gebouw tegen verval behoed wordt, dat 
men zorg draagt, zooveel mogelijk tegen den ver
nielenden invloed der elementen te waken, dat zelfs 
hier en daar wansmakelijke toevoegsels uit het begin 
dezer eeuw verwijderd worden, iedereen zal dit toe
juichen. Doch waar het niet strikt noodig is, late 
men alles zooals het gevonden werd. Men vernieuwe 
niet uit zucht tot vernieuwen , doch behoude alles wat 
nog houdbaar is. 

Wie de hand slaat aan een schepping van het ver-
ledene, toone vooral piëte i t , vroomheid. Deze vroom
heid is hier niet bedoeld in den gewonen zin. Of men 
een trouw zoon der R . -K. kerk is, of wel tot de 
Christelijk-Historische richting behoort, doet niets ter 
zake. Is een gebouw uit de periode der middeleeuwen 
afkomstig, dan behoeft men geen aanhanger der 
H . Moederkerk te zijn, om daar piëteit voor te ge
voelen ; ook komt het ons geenszins ondenkbaar voor , 
dat een goed Katholiek piëteit voor een Protestantsch 
bedehuis, mits dit ook een kunstwerk zij, zou kunnen 
hebben. 

Ernstig, haast angstig, behoort te worden over
wogen , of eenig onderdeel nog kan worden behouden, 
alvorens men besluit het af te breken en te vernieuwen. 
Die teedere zorg wordt echter bij onze restaurators 
helaas gemist. Zagen wij niet nog onlangs, zonder 
eenige noodzaak, de aardige contreforten aan de 
westzijde der llaarlemsche hoofdkerk, wier tufsteen-
bekleeding op zoo schilderachtige wijze de sporen 
droeg van den tand des tijds, geheel sloopen en nu 
keurig netjes in Obernkirchner steen vernieuwen? 

Konden die stcunbeeren het soms niet meer houden ? 
Wie gezien heeft hoeveel moeite de werklieden bij 
de slooping hadden, zal hieraan zeker twijfelen. 

De brand van kerk en toren te Rhenen zal herstel
lingen noodzakelijk maken. Mag men de berichten 
gelooven, dan zal bij de kerk met het aanbrengen 
van een nieuw dak en het vernieuwen van enkele 
gewelven kunnen worden volstaan. Rij de niet ruime 
middelen, die voorhanden schijnen te zijn, is het te 
voorzien, dat men zich hiertoe zal bepalen en dat 
een eigenlijke „restauratie" van het gebouw niet zal 
worden ondernomen. 

Maar met den toren is het een ander geval. Hij is 
het eigendom der burgerlijke gemeente Rhenen, en, 
al weder volgens wat vernomen werd , zal die onmachtig 
zijn om de kosten van herstel te dragen, zoodat reeds 
een beroep op de hulp van het Rijk zou zijn gedaan. 
Hier zal dus wel een „restauratie" in het vooruitzicht 
liggen, te eer, omdat de toren algemeen als een der 
schoonste, zoo niet de schoonste van Nederland wordt 
erkend. 

Het muurwerk schijnt nog bijna geheel gaaf te 
zijn, zoodat de herstelling in de eerste plaats het 
maken van een nieuw dak, en het weder aanbrengen 
van de binnen- en buitenhoutwerken zou betreffen. 
Eaat ons hopen, dat de „restauratie" niet verder moge 
gaan, en dat men niet den geheelen toren van buiten i 
ga afkrabben en vernieuwen, alleen maar om hem 
toch vooral een frisch aanzien te geven. Mocht ook 
hier de onmogelijkheid om groote bedragen bijeen te 
brengen, tot wijze beperking leiden. 

Zooveel wij ons herinneren was de toren door een 
koepeltje bekroond. Dat die bekroning in de bedoeling 
der oorspronkelijke bouwmeesters heeft gelegen, is 
moeilijk aan te nemen. Maar wat dan wel als be
kroning van den toren gedacht was, is niet bekend. 
Er opent zich dus een ruim veld van gissingen, en 
onze rijksbouwmeesters, nooit verlegen, zullen wel 
de een of andere bekroning vinden, die, schoon zonder 
bewijs, als de oorspronkelijke den volke zal worden 
vertoond. Hier schuilt al dadelijk een gevaar. Het 
koepeltje kan onzes inziens gerust achterwege blijven; 
de hernieuwing daarvan zou geen zin hebben. Maar 
het maken van een spits, al ware die ook nog zoo 
„stijlvol", is toch ook niet geraden. Een looden plat 
schijnt ons aangewezen als bedekking. Kostbaar is 
het niet en de bekronende balustrade kan een zeer 
goede afsluiting geven. Talrijke Fransche torens uit 
de middeleeuwen zijn zoo afgedekt. Wij denken hier 
bijv. aan den Tour St.-Jacques te Parijs, die, als 
ook uit den laatsten tijd der Gothiek afkomstig, wel 
eenige overeenkomst met den toren van Rhenen heeft. 

Maar in ieder geval, men behandele den toren ge
nadig , en onthoude zich van mooimakerij. Mocht reeds 
dit najaar een bedrag als bijdrage tot de herstelling 
op de Staatsbegrooting gebracht worden, dan zal 
men tevens misschien er iets van vernemen, hoe die 
herstelling zal geschieden. 

H E T G E D E N K B O E K V A N H E T I N S T I T U U T . 
De tijd , die de Nederlandsche ingenieurs als leiders 

van gansch Europa zag, ligt reeds lang achter ons. 
Onze volksaard is bij uitstek op de practijk bedacht; 
hij heeft dit met den Engelschen gemeen. Theoretische 
bespiegeling is niet onze sterke zijde. 

Waren wij, als „vernuftel ingen", in de 17e eeuw 
den Engelschen de baas, in de 18e en 19e eeuw 
hebben zij ons overvleugeld. Als niet alle tcekenen 
bedriegen, dan zal de 20e eeuw weer een ander volk 
aan de spits der ingenieurskunst zien staan. 
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Men mag het betreuren, dat onze hedendaagsche 
ingenieurs geen leidende rol meer kunnen vervullen, 
men mag het jammer vinden dat zij zelfs moeite heb
ben om het buitenland op den voet te volgen, er 
valt nu eenmaal niets aan te veranderen. Het is althans 
eenige, ofschoon geringe, troost, dat de faam van 
het voorgeslacht zóó schitterend geweest is, dat ook 
het nageslacht er een paar stralen van op kan van
gen ; vooral bij congressen en andere internationale 
beleefdheidsuitingen is die Abgianz nog dikwijls zicht
baar. Mocht men nu maar met Alberdingk Thijm 
ook van onze ingenieurs kunnen zeggen: 

„Schijnt naast tier va'drcn sou 
Ons licht ccn vonk — die stip 
Op hun azuren grond 
Spreekt nog van gloed cn leven." 

En nu is het zeker aangenaam, dat het Gedenk
boek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, onlangs 
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan dier in
stelling uitgegeven, het bewijs levert, dat het ook 
onzen vernuftelingen van thans niet aan een nieuwe 
gedachte ontbreekt. 

Die nieuwe gedachte vinden wij in het pogen, om 
een werk over ingenieurs-wetenschap tevens een werk 
van smaak te doen zijn. Iets dergelijks was, voor 
zooveel ons bekend is, in het buitenland nog niet 
beproefd. De man, van wien het denkbeeld af komstig 
is, heeft met groote, in onzen reclame-tijd haast niet 
meer begrijpelijke bescheidenheid, zijn naam verbor
gen. Hij aanvaarde onze hulde voor wat hij heeft 
weten tot stand te brengen. 

Doch zonder de vaardige teekenstift des heeren Van 
Konijnenburg had men de gedachte, hoe gelukkig 
ook, toch niet op bevredigende wijze kunnen ver
wezenlijken. De tekstversieringen, door hem vervaar
digd , geven aan het boek een zeer bepaald karakter. 
Vaak uitgaande van de geometrische projectie, die 
in de techniek zulk een voorname rol speelt, geeft 
hij, die projectie voleindigd hebbende, aan zijn speel-
sche teekenstift den vrijen loop, en herschept hij het 
droogste motief in een alleraardigst kop-of staartstuk. 
Soms ook schijnen symbolieke bedoelingen hem niet 
vreemd geweest te zijn; doch zooals het meer met 
zinnebeelden gaat, wat zij uitdrukken is den oninge
wijde niet altijd duidelijk. Wat bijv. te denken van 
de kikkers, die tegen een papegaai zitten te kwaken? 
Deze bedenking vermindert echter geenszins onze 
waardeering voor dc vaardigheid en den smaak van 
den teekenaar. 

Men heeft het tegenwoordig zeer druk over boek
versiering en wijst ons dan, als voorbeelden, op het 
werk van omstreeks 1500. Doch de beginselen, waar
van de meesters uit die periode uitgingen, tracht men 
niet na te sporen. Zette men zich tot dat onderzoek, 
dan zou het blijken, dat er slechts één hoofdgedachte 
bestond en wel, om tekst en versiering zooveel moge
lijk met elkander in harmonie te brengen. I )aarom 
werd bij de breedgeteekende houtsneden ook een 
breede, dichtaaneenstaande letter gebruikt, de Gothi
sche minuskel, waarvan reeds de makers der hand
schriften zich plachten te bedienen. 

William Morris heeft dit wel begrepen en daarom 
volgde hij niet slechts de versieringen, maar ook het 
lettertype der wiegedrukken zoo getrouw mogelijk na. 
Schuilt er echter in zulk navolgen wel veel verdienste? 
Is het niet veel beter, om, nu toch eenmaal derge
lijke Gothische minuskels wel nooit meer de letter
kasten onzer zetterijen zullen vullen, de tekstverluch
tingen in overeenstemming te brengen met de letter

typen , die nu het burgerrecht hebben verkregen ? Wij 
gelooven van wel. Daarom prijzen wij den heer Van 
Konijnenburg, die, als Mohammed, wetende dat de 
berg niet bij hem zou komen, naar den berg ge
gaan is. 

Het zij verre van ons te willen beweren, dat er 
op het werk van den teckenaar geen aanmerkingen 
zijn te maken. Een daarvan zou bv. gelden het on
heraldisch karakter van de Nederlandsche leeuwen, 
die, overigens met smaak, over sommige bladzijden 
zijn uitgestrooid. Een andere zou wezen, dat dezelfde 
clichés te dikwijls terugkomen. Wij erkennen echter 
aanstonds, dat deze herhaling zeker eer aan finan-
cieele overwegingen, dan aan een opdrogen der ver-
beeldingsbron van den teekenaar te wijten zal zijn. 

De groote verdienste van het werk, door Van 
Konijnenburg geleverd, schijnt ons de overeenstem
ming tusschen letters en versiering. Door overal fijne 
lijnen te gebruiken en in de eerste plaats naar blond
heid van toon te trachten, heeft hij gezorgd, dat 
tekst en tekstversiering in goede harmonie blijven. 
Als hij soms niet slaagt, dan komt dit, omdat hij 
nog te veel dc „black-and-white"-manier, die bij onze 
moderne lettertypen niet past, heeft willen volgen. 

Talrijke ingenieursteekeningen zijn, als losse bladen, 
tusschen den tekst geplaatst. Die „full-page"-illustraties 
hadden wij liever als een af/onderlijken atlas bij den 
tekst gevoegd gezien, want zij zijn alles behalve fraai 
en bederven het effect van Konijnenburg's werk. 

Nu zegge men niet, dat ingenieursteekeningen nooit 
fraai kunnen zijn en dat men dus met een noodzake
lijk kwaad te doen heeft. Wie bv. de laatste jaar
gangen van „Engineering" bezit, kan zien, hoe zelfs 
bij de ingewikkeldste kaarten, diagrammen en pro
jecties een artistieke behandeling mogelijk is. Dit 
artistieke uit zich allereerst in de wijze, waarop het 
blad gevuld is. Maar ook door smaakvolle lettertypen, 
door keurige afwerking en door onberispelijke, zij 
het dan ook sobere lijngeving, kan zelfs de dorste 
ingenieursteekening, bij alle degelijkheid, aantrekke
lijk tevens worden. En nu hebben de vervaardigers 
der ..full page'-illustraties van het gedenkboek, het 
spijt ons dit te moeten constateeren, van dit alles 
volstrekt geen besef gehad. De wijze, waarop de 
kaarten zijn geteekend en ingeschreven, is beneden 
critiek en ons land, dat zulke goede kaartenmakers 
heeft gehad, ten eenenmale onwaardig. Tamelijk fijn 
behandelde teekeningen worden dikwijls geheel ont
sierd door brutale blokletters, die met blijkbaar be
hagen zijn „aangezwart". Ook waar photographieën 
gereproduceerd werden, staan de clichés verre bij die 
van het buitenland achter; de afdrukken zijn groe
zelige vlekken, waarin dikwijls pas met moeite iets 
te onderscheiden valt. 

Het was een gelukkig denkbeeld de portretten der 
stichters van het Instituut aan het prachtwerk toe te 
voegen. De wijze, waarop dit denkbeeld werkelijk
heid werd, is echter niet in allen deele gelukkig. Men 
mag den samenstellers van het gedenkboek daarvan 
geen verwijt maken. Zij meenden aan een goed adres 
te zijn, toen zij Jan Veth met het maken der por
tretten en Derkinderen met het teekenen der omlijsting 
daarvan belastten. Ieder dezer schilders heeft ver
dienstelijk werk geleverd; het eenige gebrek is, dat 
de portretten niet bij dc omlijsting behooren, of de 
omlijsting niet bij de portretten. De drie deftige heeren , 
door Veth op een rijtje onder elkander geplaatst, 
vormen een al te groot contrast met de middeleeuw
sche Hora, waarmede Derkinderen de zijvakken vulde. 

De inhoud van het gedenkboek blijft hier onbe-



sproken. Nu eenmaal het denkbeeld was opgevat, 
om den tekst door tal van medewerkers te doen 
samenstellen, was een afgerond, of zelfs ook maar 
een harmonisch geheel, zooals dat van één auteur 
verwacht zou mogen worden, niet te verkrijgen. 

Het boek wil zich, dit is duidelijk, meer tot de 
leeken dan tot de vakmannen richten. Daarom heeft 
blijkbaar het plan bestaan, om uit de overstelpende 
hoeveelheid stof, die ieder ingenieursvak bood, alleen 
het voornaamste op te nemen en dat in een, ook 
voor den niet-vakman begrijpelijken vorm. 

Maar niet ieder technicus, hoe bekwaam wellicht 
overigens, bezit de gave, om in weinig woorden veel 
en duidelijk te zeggen. Indien een redactie zich niet 
de samenstelling van het geheel belast heeft, dan zal 
zij heel wat door de vingers hebben moeten zien, 
om niet, door kwalijk opgenomen aanmerkingen, de 
medewerkers aan het gedenkboek te ontstemmen. 

Zoo alleen kunnen wij ons het eenigszins onsamen
hangende verklaren , dat aan den tekst van het pracht
werk eigen is, zoo alleen wordt het ons ook begrij
pelijk dat er aan sommige, eigenlijk ondergeschikte 
deelen van het ingenieursvak lange opstellen zijn 
gewijd, terwijl andere, en zeker meer beteekenende, 
slechts in het kort vermelding vonden. 

Als men één man had kunnen vinden , geneigd om 
den tekst te redigecren, naar gegevens hem door 
de leden van het Instituut verschaft, dan zou het 
geheel als boekwerk gewonnen hebben. Zulk een tekst, 
verlucht als door Van Konijnenburg en vergezeld 
door een atlas van door één smaakvol en nauw
keurig teekenaar gemaakte platen, ziedaar het ideaal, 
dat wij ons van een gedenkboek als het onderhavige 
zouden vormen. Moge het Instituut dit in 1922 kunnen 
verwezenlijken. 

worden. Wi l men dit, dan kan men bij een der tal
rijke R . - K . kerksieraadfabrikanten zeker veel goed-
kooper terecht, dan bij den heer Schouten te Delft. 
Die fabrikanten zullen voor de teekening geen extra 
kosten in rekening brengen, terwijl de heer (>. Mengel
berg zich behoorlijk zal laten honoreeren." 

Het is niet streelend voor het nationaal gevoel, en 
het zal zeker ook slecht werken op de offervaardig
heid van het publiek, dat een deel, misschien wel 
een zeer groot deel van dit honorarium in de zakken 
van Duitschland terecht komt. Als nu tenminste maar 
onder de cartons wordt gezet het „made in Germany", 
dat onze overzeesche naburen zoo ergert! 

D K B R A N D 01' 

D E N I E U W E K E R K T E A M S T E R D A M . 
In ons N". van 24 Juli 1897 werd, naar aanleiding 

van het courantenbericht, dat er een „memoriai-
window" in het zuidertransept der Nieuwe Kerk te 
Amsterdam zou worden geplaatst, geschreven : 

„ W a t moet de heer Otto Mengelberg, te Rjjsen-
burg, van de teekening maken? Hij wil zich houden 
aan den laat-üothischcn stijl, doch tevens zorgen 
voor een Protcstantsch karakter. Doch hij belooft dan 
iets onmogelijks. Kn hoe zal hij, bewarende den laat-
Gothischen stijl en het 1'rotestantsch karakter, be
halve de levensgroote figuren onzer vorsten uit het 
Huis van Oranje, ook een apotheose geven van Prins 
Willem I cn Koningin Wilhelmina?" 

Die vraag bleef toen onbeantwoord: Maar nu blijkt 
uit Architectura, dat niet de heer Otto Mengelberg, 
maar „expresseüjk voor deze gelegenheid geënga
geerde", tüchtige, in Spat Got kik und Renaissance 
durchaus gewandte Zeichner het onmogelijke mogelijk 
zullen maken. 

Het slot van het vroeger geschrevene blijft nu ge
heel van kracht. Wij laten het nog eens volgen. 

„Zou het niet mogelijk zijn, om, zooals ook bij de 
Goudsche glazen geschiedde, wanneer er dan toch 
een glasraam gesticht moet worden, de composition 
te doen bestaan uit Bijbelsche tafereelen, niet in 15e-
eeuwschen trant, doch modern opgevat, en zooveel 
mogelijk toepasselijk op de gebeurtenissen, die men 
herdenken wil ? Voor onze jongere meesters, die 
zooveel met lijnkunst ophebben, ware hier een schoone 
gelegenheid, om te toonen wat zij als monumentale 
kunstenaars vermogen. Bij verwezenlijking van het 
thans opgevatte plan zal het aantal mislukte, quasi-
artistieke scheppingen slechts met één vermeerderd 

D K T E N T O O N S T E L L I N G T E 
A R N H E M . 

Zondag 12 September des avonds te I I 1 / , urenis, 
zooals de bladen reeds hebben bericht, het hoofd
gebouw van de Arnhemsche industrie-tentoonstelling 
door onbekende oorzaak een prooi der vlammen o-e-
worden; een uur later stond ook het kolossale koets
huis met paardenstal, hetwelk eveneens voor de 
expositie in gebruik was genomen, in lichte laaie. 
Binnen een half uur tijd is het hoofdgebouw, van 
welks middentravée wij voor eenige weken in dit 
blad eene afbeelding gaven, met den geheelen inboedel 
tot asch vergaan en als om strijd berichten de locale 
bladen erbij: „ gelukkig zonder menschenlevens te 
kosten". Ware dc brand twee uur vroeger uitgebroken, 
dan was de op den 4n Mei te Parijs plaats gehad 
hebbende ramp, welke geheel Europa met afgrijzen 
heeft vervuld, overtroffen, want het was dien avond 
zeer vol in het hoofdgebouw doordat de entreeprijs 
op ƒ 0 . 1 0 was gesteld; van de honderden daarin aan
wezig zou niemand het gebouw levend hebben kunnen 
verlaten. 

Het houten gebouw met het scherm, de decoratiën 
en het meerendcel der geëxposeerde artikelen waren 
even zoovele voedende bronnen voor de vlammen, 
en het mag verbazing wekken dat geen enkele voor
zorg was genomen voor brandgevaar. In of bij het 
gebouw was niets aangebracht om bij een eventueelen 
brand pogingen in het werk te kunnen stellen tot het 
stuiten der vlammen. Zelfs nadat voor enkele weken 
het gebouw, waarin de Apostelenklok geëxposeerd 
was, met de schilderijen daarnaast, in enkele uren 
een ruïne was geworden, zelfs toen schijnt niemand 
aan voorzorgen voor het hoofdgebouw te hebben 
gedacht. 

Met de verschrikkelijke ramp van Parijs voor oogen 
heeft men zorgeloos het groote gevaar laten bestaan, 
en slechts enkelen dachten bij het doorwandelen der 
tentoonstelling aan het groote waagstuk dat zij vol
brachten. 

En is het niet kenmerkend dat, niettegenstaande alle 
bladen in het begin van Mei hun afkeuring te kennen 
gaven over de zorgeloosheid, waarmede men te Parijs 
zooveel menschen samenbracht in een houten gebouw, 
dat als een spanen doos in elkaar was gezet, te Arnhem 
de tentoonstelling werd geopend met vuurwerk op het 
terrein, geen 150 meter van die spanen doos verwijderd ? 
Wanneer men tegenwoordig in de bouwverordeningen 
allerlei bepalingen opneemt tegen gevaar voor brand en 
met angstvalligheid de oprichting van elk houten schuur
tje tegengaat, ware het dan ook niet allernoodigst ge
weest voorwaarden te stellen voor waterverzorging bij 
een tijdelijk houten gebouw, waarin door de electrische 
leidingen het gevaar voor brand nog werd verhoogd, 
en had men bij weigering om daaraan te voldoen het in 
gebruik stellen van het gebouw niet moeten beletten? 
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Waar op de Dordtsche expositie om de vier meter 
een brandkraan werd geplaatst en brandwachters dag 
en nacht dienst deden, was hier van dat alles geen 
spoor tc bemerken. Door de te hooge ligging van het 
terrein was de waterleidingdruk onvoldoende, maar 
men had 6 a 7 houten reservoirs kunnen stellen, op 
goedkoope wijze gedicht, met een inhoud van S a 
10 M " cn deze met looden buizen kunnen verbinden 
met het gebouw. Ook kan men hout en doek voor 
dergelijke tijdelijke gebouwen bestrijken met stoffen, 
die de vlam tegenhouden en een snel voortwoekeren 
beletten. 

De Nederlander van 8 Mei jl. schreef terecht: „ H e t 
ontbreekt niet aan verwijten over de lichtzinnigheid 
waardoor de ramp van Parijs is geschied, en men 
zal gedurende korter of langer tijd voorzorgen nemen 
om dan weder in de oude zorgeloosheid tc vervallen". 
Maar hier heeft men zelfs die overgangsperiode niet 
medegemaakt. 

Indien de assurantie-maatschappijen zich onderling 
verbonden geen contracten meer af te sluiten voor 
dergelijke lichtvaardig ingerichte gebouwen, dan z.ou 
reeds veel gewonnen zijn. E n ware het publiek strenger 
met zijne eischen op het stuk van gevaar, dan voor
zeker was de eerste schrede gezet voor betere inrich
ting; doch met werkelijk kinderlijke naïviteit gaat 
men met duizenden in houten feestgebouwen, waar 
één vonk in enkele seconden van het geheel een ruïne 
maakt. K. 

P R I J S V R A G E N 
S T A D S V K R S I E R I X < ; K X , U I T « ; K S C I I R K V I - : X D O O K D E 

V K R K K X N J I . W „ Boi'WKLNSl' EN V R I E N D S C H A P " , TE 
ROTTERDAM. 

(lp de door genoemde Vereeniging uitgeschreven 
prijsvragen voor stadsversieringen ter gelegenheid der 
kroning van de Koningin in 1898, zijn ingekomen 
15 antwoorden en wel: 

twee voor de versiering van het Van Hogendorps-
plein en omgeving, onder de motto's „La Reine" en 
„Rust Roest"; 

vier voor de kadeversiering langs de ()ude I laven 
(Plan C) , onder de motto's „La Reine", „Bij lamp
licht", „Afwacht ing" en „ 1 8 9 7 " ; 

vijf voor de versiering op de kruising van Boter-
sloot met Heerenstraat en Meent, onder de motto's 
„ V o o r Wilhelmina", „Oranje boven I", „ S . P. O - R . " , 
„Good luck"' en een motto, bevattende de hoofd
letter V door een hoofdletter M geschreven; 

vier voor den toegang tot en de langsversiering 
van eene straat van 20 M . breedte, onder de motto's 
„Schilder", „Decorat ie", „ Perseverance"' en „Onver
wacht". 

De ontwerpen zullen te Rotterdam publiek ten
toongesteld worden bij gelegenheid van het in Decem
ber van dit jaar door „Bouwkunst en Vriendschap" 
te vieren koperen feest. 

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

Dinsdag den I4n dezer werd, onder voorzitterschap 
van den heer A . Salm G.Bz. , de 76e algemeene ver
gadering van de in het hoofd dezes genoemde Maat
schappij in de sociëteitszaal der Rotterdamsche Dier
gaarde gehouden. Langs de wanden der zaal waren 
teekeningen tentoongesteld van de volgende heeren: 

H . Evers cn J. 1'. Stok W z . , de Remonstrantsche 
kerk en andere gebouwen; B. llooijkaas Jr. , Protes
tantsche kerken in de Jacob-Cats- en Oranjeboom
straten; J. Verheul D z . , kantoor en pakhuis aan 

Houttuin en Steiger, in aanbouw zijnd huis aan de 
Schickade en het Heilige-gecst-gasthuis in de Gerard-
Scholtenstraat; A . W . Meijneken , industrieschool voor 
meisjes, restaurant Stroomberg en huis aan de Van-
Vollenhovenstraat; W . Molenbroek, plannen van het 
zoogenaamde Witte Huis; B. II. Beyderwellen, de 
villa Cankrien. 

De heer II. Cramer, Voorzitter van de afdeeling 
Rotterdam, heette de leden welkom en herinnerde 
eraan, dat de Maatschappij vóór achttien jaar ook te 
Rotterdam vergaderde. Toen kon de Maatschappij er 
op wijzen, dat Rotterdam eene belangrijke uitbrei
ding had ondergaan, maar sedert is de stad nog 
sterker vooruitgegaan, zoodat vele belangrijke werken 
uitgevoerd en aanzienlijke gebouwen opgetrokken zijn. 
Het is ondoenlijk/allen een bezoek te brengen, zoodat 
men zich tot enkelen moet bepalen; spreker hoopt 
dat de gedane keuze de goedkeuring der Vergadering 
moge wegdragen en drukt ten slotte den wensch uit 
dat deze bijeenkomst moge strekken tot versterking 
van den onderlingen band en tot nut der Maatschappij. 

De heer Salm bracht den heer Cramer dank voor 
zijne hartelijke toespraak en verklaarde het op prijs 
te stellen dat de eerste vergadering, die door hem 
geleid zou worden , te Rotterdam gehouden wordt; het 
is toch daar, dat de eerste afdeeling werd opgericht 
en wel op initiatief van een twintigtal leden, die een 
voorstel aan het Bestuur deden, waarop de heer W . 
N . Rose werd uitgenoodigd de verlangde wijzigingen 
te formuleeren en aan het bestuur een voorstel te 
doen, dat in 1 8 5 0 door de algemeene vergadering 
werd aangenomen. Spreker bracht hulde aan alles, 
wat door die afdeeling onder leiding van de heeren 
Rose, Van Goor en Cramer werd tot stand gebracht 
en het deed hem daarom genoegen door den heer 
Cramer welkom te worden geheeten. 

De Voorzitter deelde de vergadering mede dat de 
heeren Buis, burgemeester van Brussel, en V . Dumon-
tier, voorzitter van het IVe internationaal congres 
voor architecten te Brussel, tot eereleden van de 
Maatschappij waren benoemd, voorts dat het bestuurslid 
Hartman bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs de ge-
Iukwenschen van de Maatschappij had overgebracht 
en dat de leden van het stembureau voor de eerstvol
gende verkiezing van bestuursleden waren benoemd. 

De heer Henri Evers hield daarop een boeiende 
rede over den bouw van de nieuwe kerk der Remon-
strantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam; met 
het oog op de omstandigheid dat de leden niet ter 
vergadering waren gekomen om een gedetailleerde 
lezing te hooren, maar wel om de meer aantrekkelijke 
namiddag-excursie bij te wonen, verklaarde spreker 
zich tot een causerie te zullen bepalen. Reeds in 1879 
en 1880 bestond het voornemen eene nieuwe kerk te 
bouwen, daar de oude niet alleen bouwvallig was, 
maar ook geen voldoend aantal zitplaatsen aanbood. 
Einancieele overwegingen waren oorzaak dat het plan 
voorloopig bleef rusten, totdat de hooge waterstand 
in den winter van 1894 op 1895, waarbij het water 
tot 1.20 M . boven den vloer steeg, het nemen van 
maatregelen gebiedend voorschreef. Toen werd tot 
het bouwen eener nieuwe kerk besloten en den heer 
Stok en spreker opgedragen met eene commissie uit 
den kerkeraad plannen te ontwerpen. Aanvankelijk 
werd het gebouw op het oude terrein geprojecteerd, 
maar spoedig bleek dat dit terrein ongeschikt was. 
waarop eene bouwplaats aan den Westersingel werd 
verkregen, die door haar eigenaardigen vorm den 
architecten veel last veroorzaakte. 
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Spreker gaf eene uitvoerige beschrijving van het 
in- en uitwendige van de kerk, lichtte het gesprokene 
door teekeningen en photographieën toe en wees op 
de moeilijkheden, die erin gelegen waren om niet 
alleen de kerk, maar ook de noodige vertrekken voor 
den kerkeraad, de catechisatiën en de belangrijke 
bibliotheek op de beknopte bouwplaats te ontwerpen; 
in één woord met de ruimte moest gewoekerd worden. 

Ue heer Evers vestigde de aandacht op de plaatsing 
der lichtramen en dc standplaats van den predikant, 
waarbij het klankbord niet is toegepast om daarna den 
in- en uitwendigen bouw, de keuze der materialen en 
de wijze van versiering te behandelen; spreker bracht 
daarbij een woord van hulde aan het kerkbestuur, 
dat gebroken heeft met het vooroordeel van de meeste 
1'rotestantsche kerkgenootschappen tegen het aanbren
gen van versieringen aan een kerkgebouw. 

De heer Salm dankte den heer Evers voor de 
klare en schoone voordracht, die blijkens het applaus 
der Vergadering ten zeerste 'werd gewaardeerd. 

Alvorens de vergadering te sluiten, gaf de voor
zitter den heer J. H . Eeliman het woord, die hulde 
bracht aan de afdeeling Rotterdam voor al wat door 
haar was tot stand gebracht en wat zij gedaan heeft 
om oude gebouwen voor sloopen te bewaren en te 
doen opmeten. Hij sprak den wensch uit dat de af
deeling steeds moge groeien en bloeien en zich vcr-
eenige met het Genootschap ,,Houwkunst en Vriend
schap". 

Na de pause werd langs den Mauritsweg een wan
deling ondernomen naar de Remonstrantsche kerk. 
Onder leiding van de architecten werd het gebouw 
met aanhooren bezichtigd en zoowel de doelmatige 
inrichting als de verdienstelijke uitvoering vonden niets 
dan lof. 

Daarop werd per stoomboot een tocht op de rivier 
gemaakt en verder een bezoek gebracht aan de verschil
lende haveninrichtingen, waarbij de heer II. A . van 
IJsselsteyn, ingenieur bij de gemeentewerken, de ge
wenschte inlichtingen verschafte. De watertocht, door 
prachtig weder begunstigd, verschafte den leden blijk
baar veel genoegen. 

Tegen zes uren had een gemeenschappelijke maal
tijd in het gebouw der Diergaarde plaats. 

KIJ D E P L A T E N . 
De bij dit nommer behoorende schetsen van de 

kerk te Rhenen zijn van de hand van den heer J. J. 
van Nieukerken, architect alhier. Daar deze schetsen 
waarschijnlijk binnenkort gevolgd zullen worden door 
die van den toren en een zijingang, bepalen wij ons 
voorshands tot deze mededeeling. 

E R R A T A . 
Op blz. 290, 2I S T C regel van onderen staat: A m -

brosio, lees: Ambrogio. 
Op blz. 292, bovenste regel lees achter Macrino 

nog d'Alba. 
Op blz. 293 , 24 s t e regel van onderen staat: S E E R T , 

lees: S E K S T . 
Op blz. 293, 8 s t c regel van onderen staat: S O R O . 

S U P E R . M A L T H I A M , lees: S O R S . S U P E R . M A T -
T H I A M . 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Het Instituut hield o|> 14 September oen vergadering, die, hoe

zeer niet in grooton getale bezocht en vroegtijdig geëindigd, toch 
wellicht in den gevolge tot de gewichtigste zal behooren, die in 
den loop der tyden hebben plaats gehad. 

immers buiten hetgeen straks zui worden vermeld waren twee 

stukken ingekomen, dio, hoewel eenigszins ontijdig, reeds tot 
eone voorloopige discussie aanleiding gaven, maar in hot vervolg 
meer grondig en na bedaard onderzoek tot onderwerp van ge
dachtenwisseling zullen moeten worden gemankt, te weten: 

lo. Eon ontwerp van con nieuw Reglement met Verordeningen, 
ingediend door de daartoe indertijd door den Raad van Bestuur 
benoemde commissie van herziening; 

2o. Een voorstel van den Raad van Bestuur betreffende het 
vormen van een fonds tot stichting van een gebouw voor het 
Instituut 

Voor het verslag in dit weeklad meenon wy het bij de een
voudige vermelding tc moeten laten berusten. 

Door don president J . AV. Conrad werd een woord van her
innering gesproken ter herdenking van die leden, die sedert de 
vorige vergadering door den dood aan het Instituut waren ont
vallen, to weten de gewone leden L. J . Hioolen, majoor dor 
genie, J . J . van Tienhoven van den Boogaard, burgemeester van 
Werkendam, en C. L . J . Martens, directeur van verschillende 
Spoorwegmaatschappijen op Java. 

Nadat de notulen der Instituutsvergadcrirg van 8 Juni 1897 
waren goedgekeurd, werd het allereorst het woord verleend aan 
deu secretaris J . Tideman, die een breedvoerig verdag uitbracht 
omtrent de gehouden feestvieriug, wuarin als hoofdpunten voor
komen: het Gedenkboek, do audiëntie ten Hove, dc receptie en 
do feestmaaltijd. Het daaromtrent in de dagbladen en ook in dit 
weekblad reeds modegedeeldo maakt het overbodig hieromtrent 
in nadere bijzonderheden te treden. 

Alleen zij hier de aandacht gevestigd op de photographic, die, 
staande de receptie, door den lieer Adolpho Zimmcrmans werd 
vervaardigd en uitstekend is gelukt en die voor belangstellenden 
by den vervaardiger te verkrygen is voor f 5 groot formaat en 
voor /' 1 25 klein formaat. 

Nog verdient vermelding, dat kort na afloop van de feestviering 
van het Delftsch studenicnkorps. na do vacantia tu Delft weder 
bijeon, eon zeer toegejuicht schrijven van gelukwenscbing bij den 
Baad van Restaur was ontvangen, dat door dezen werd beantwoord. 

tiet zakelykstc gedeelte van de behandelde onderwerken werd ge
leverd door de leden A. 1). V. V. van Löben Se's cn t ï . E V L. van 
Znylen, die het Instituut hadden vertegenwoordigd op do in Juli 
1897 gehouden cougressen. betreffende ongelukken bij den arbeid 
eu betredende goedkoope woningen eu uitvoerige en belangrijke 
verslagen hadden opgemaakt van hetgeen op die congre-sen was 
verhandeld. Vuu cerstgemeld verslag wel\l door den Becreturis 
voorlezing gedaan, daar de opsteller verhinderd was tegenwoordig 
te zijn; de lieer vnn Xuvlon droeg den inhoud van zijn verslag op 
zeer heldere en onderhoudende wijzo voor en werd met onver
deelde aandacht aangehoord. 

Nog mag vermeld worden, dat van do ^Association des Ingé
nieurs sortis de t'Eeole de Lióge" een uitnoodiging was ontvangen, 
dat het Instituut zich mocht doou vertegenwoordigen bij de viering 
van het vijftigjarig bestaan van dat (ieuootschap in October 
aanstaande en dat, volgens mededeeling van den president, de 
leden P. II. Kemper en H. l ' \ Beijermau zich bereid hebben ver
klaard aldaar immens bet Instituut tegenwoordig te zjje. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
1057S/V vergildering op Woensdag 15 Sep/. 1 S 9 7 . 

Hij afwezigheid van den Voorzitter werd de vergadering geleid 
door den Vice-voorzitter, den heer \V. van Boven. 

Na lezing der notulen werden de heeren couturier en lïourdrez 
als leden geïnstalleerd. 

Mededeeling werd gedaan dat de heer André Jolles, welke in 
deze vergadering zou lezen, op 't laatste oogeublik kenuis ge
geven had. dat bij verhinderd was op te treden. 

De lieer Lauweriks stelde zich onmiddellijk bereid een ge-
improviseerde voordracht te houden eu hield een uitvoerige be
schouwing over verschillende maten, welke gebruikt worden. 
Zfjn inziens behoort een maat geregeld te worden naar een 
eenheid cn deze eenheid moet gevouden worden in don monseh 
zelf. Zoo is spreker eeu groot voorstander van de Engelsche 
maten, waar de „foot" werkelijk ontleend is aan een voetmaat, 
waar de „inch" de werkelijke duimbreedte geeft, l'itgaaudo van 
doze redeneering toonde spreker zich een beslist tegenstander 
van de 1'ranseho maat in meters, omdat dezo niet aan den 
mensch, maar aan de wereldbol ontleend is. 

Voorts gaf tie heer Lauweriks een beschouwing over diagrammen , 
toegepast op plan en opstand van gebouwen 011 toonde aau, hoo 
het nut van diagrammen dikwerf geheel verkeerd begrepen wordt, 
zelfs door mannen, als Viollct le Due. 

Een levendig debat werd gevoerd, waaruit bleek dat ver
schillende leden 't niet eens waren met den spreker. 

Zoo toonde du heer Hourdrez aan, dat de invoering van de 
metermuut een zeer noodzakelijk iets was, als men slechts nagaat, 
hoe ingewikkeld vroeger de voetmaat iu ons land was, daar 
iedere provincie en stad haar eigen voet had. 

De beer Kromhout wees er op, hoc omslachtig het werken 
met de Engelsche maat is, iets wat zy, die in Engeland werk
zaam zijn geweest, eerst voldoende kunnen begrijpen. 

Hierna had een kunstbeschouwing plants van CArt Arale, 
waarna de vergadering onder dankzegging werd gesloten. 

D E O P M E R K E R 1 8 9 7 . 3 2 J A A R G A N G . 

7^" 

'AhrjuirVxfi*/irjL>-A*nH)v>wr- n/-jv H A / U I - nr-irbHFNi) - I V N / - 1*07 
Photolith van CJ.Thieiur, Arnhem. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GRAVENHAGE. Het hoofdbestuur van den Nationalen Zuidorzce-

Hond heeft een schryven verzonden aan de leden der Zuiderzee-
vereeniging, aan de leden van den Nationalen Zuidcrzeo-Bond 
en aan allen, die bereid zijn het vraagstuk van de afsluiting 
cn droogmaking der Zuiderzee te helpen oplossen. 

In de phase, waarin het Zuidorzcevraagstuk zich thans bevindt, 
is het, meent het hoofdbestuur, van het hoogste belang do sub
jectieve moeningen van deskundigen omtrent het bedrag der 
directe en indirocte voordeelcn van den afsluitdijk to kennen. 
Daarom richt hot tot allen het dringend verzoek, ieder voor dat 
deel, waaromtrent hjj door werkkring of studie zich het meest 
bevoegd acht, op een bijgevoegde» staat enkele cijfers in te vullen. 

Het bostuur stelt zich voor de uitkomsten in druk bekend te 
maken en natuurlijk in de eerste plaats san do rogeoring mede 
te deelen en vleit zich, dat ook tegenstanders der droogmaking 
aan het vorzoek zullen willon voldoen. 

Exemplaren van dat schrijven zijn op aanvrage kosteloos ver
krijgbaar by den algemeenen secretaris, den heer Mr. Th. Reep
maker, BoompjeB 03 te Rotterdam. 

DiLFT. Den Km dozer maand herdacht do heer J . A. van liooy 
dsn dag, waarop by vóór 25 jaar in dienst trad als administrateur 
en technicus bij de N'cd. t'emcntsteenfubriek te Vrijenban bij Delft, 
waarvan destijds do heer Ph. I.indo directeur WOB. 

De heer Van Rooy, op jeugdigen leeftijd opgeleid tot werkman 
hy de gemeentewerken te Rotterdam, werd in | M ; ; I benoemd 
tot opzichter lig de Landsgebouwen, waarna hy 15 Kept. 1872 bg 
de Cementfabriek in dienst trad. 

Zoowel het personeel als de Commissie van Beheer met hunnen 
directeur, den heer Van Stolk, hebben gemeend dat die dag niet 
onopgemerkt mocht worden voorbygeguan en den jubilaris niet 
alleen met hartelijke gelukwenschen, maar ook met stoffolyke 
lilijken van erkentelijkheid vereerd. 

Zg, die den jubilaris kennen, zullen met ons instemmen, dat 
hg door zijn grooten ijver veel heeft bijdragen tot den bloei der 
fabriek, die thans op het gebied der cementsteenfabrikage oen 
eervolle plaats inneemt. 

Den jubilaris wenschen wij toe, dat bij nog tal van jaren zyne 
betrekking mot lust moge vervullen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat en 's lands B. < >. W. in Ned.-Indië is : 
v e r 1 e e n d één jaar verlof aan den opz. Se kl. \V. H E . van Fut; 
i n g e t r o k k e n : het aan den opzichtor le kl . J . II. Davidsz , 

verleend eenjarig verlof; 
b e l a s t : met de waarneming dor betrekking van ingenieur 

8e k l , de ambtenaar op non activiteit J . Wilke, laatst ingenieur 
2e kl. , en toegovoegd aan don chef der 4e waterstaatsafdeeling 
voor de werken aan de Brantas-, Porrong- en Socrabaja-rmeren. 

— Bg dc exploitatie der staatsspoorwegen op Java: 
benoemd tot ondoropzichtor lo kl., do ondoropzichters -e kl. 

W. R. Davis en O. von Pastau; tot tyd. onderopzichter 3e kl. 
J . C. Soot; 

o v e r g e p l a a t s t : van do Wester- naar de Oosterlynen, de 
onderopzichter der 2e kl. W. F . H. Hek et; 

o n t s l a g e n : op verzoek, wegens ziekte, eervol uit zyno be
trekking, dc onderopzichter lo kl. bij de exploitatie der staats
spoorwegen op Java F. II. Hornung. 

— Aan den ing. Ho kl. hg het kadaster in Nod -Indië, S. A . 
Spaarwatcr, is verleend een tweejarig verlof, wegens ziekte. 

— Hij kon. besluit is aan R. Oostingh te Assen, op zyn verzoek, 
eervol ontslag verleend als landmeter der le klasse van het kadaster, 
behoudens aanspraak op pensioen, en zgn benoomd: tot landmeter 
der lo klasse van het kadaster K. P. J . Oerder. thans van de 
2e kl.; tot landmeter der 2e kl . van het kadaster J . Holthuizen, 
thans van de tic klasse. 

— Tot directeur der practische ambachtsschool en der gemeonte-
lgke burgeravond- en teekenschool te Zwolle is door den Gemeente
raad met 18 stemmen benoemd dc heer C. Zander, leeraar te 
Arnhem. Twee Btemmen waren uitgebracht op den heer I'. A . 
H. van Harderwijk, leeraar te Amsterdam. 

— Tot tijdelijk leeraar in het band- en rechtlijnig teekonen 
aan de II. B. S. en dc Burgeravondschool te Hoorn is benoomd 
de heer J . C. Kerkmeyor to Middelburg. 

•— Door de commissie van bestuur der Nots-tcekenschool, in 
het voormnlig Charlois, is benoemd tot onderwgzor in het machine-
teckenen do heer H . W. van Oostendorp, to Rotterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerde» 

tweemaal per jaar t-.oee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een practisch ervaren opz.-teekenaar, ook waterbouwkundig, 
zoekt een hem passende, liefst vasto betrekking; hoog salaris 
geen vereischte. Adros no. 35 Bureau dezos. (2) 

— Een practisch cu theoretisch ontwikkeld opzichtcr-tcckenaar 
zoekt eeno vaste betrekking. Adres no. 36 Bureau dezes. ,2i 

I x r o i i M V T i K u u i K U T c c u N t s C H E V A K V K H E K . \ I < ; I N U , A M S T E R D A M . 

Opzichter, leeftyd 22 jaar. 
20 

verl. sal. / üO a 70 per maand. 
.. 40 a 50 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— J o n g e n e r g i e k i n g e n i e u r in een industricele zaak, 

Aanv. salaris /"1000. Adres lett. K , boekh. P. M. Bazeudgk, 
Rotterdam. 

— W a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r 
voor de gemeentewerken te 's-Hertogen
bosch. Salaris / 80 a / SO per maand. Adres 
uiterl. 27 Sopt. aan den ing.-arch. der ge
meente. {Zit ailvert. in dit no.) 

— C o m p a g n o n met 5 a 6 mille, tot 
expl. van een lucratief artikel. Bouwkun
digen hebben de voorkeur. Adres mot opgaaf 
van vroegeren werkkring, onder lett. P V 
578, Nieuws v. d. Dag. 

— T e c h n i s c h r e i z i g e r voor een 
ingenieursbureau te Amsterdam. Adres lett. 
K E II, Algem. Adv.-bur. Nijgh en Van 
Ditmar, Rotterdam. 

— T e e k e n a a r s voor het vervaardigen 
van ontwerp- cn detail-toekeningen eener 
waterleiding. Adres lett. A M 10, Van 
Duyl's Advortentiebur. Amsterdam. 

— O p z i c h t e r van den polder West-
zaan. I.eeltijd beneden 40 jaren. Jaarwedde 
/ 800. VersiBchtcn: volledige bekendheid met 
de waterbcmalingsworktuigen, den sluis- en 
bruggenbouw en het dgkwezen. Adres op 
gezegeld papier vóór 30 September aan den 
Secretaris dos polders tc Zaandijk. 

Voor de G E M E E N T E W E R K E N te 
'm-Mlerlogenboach wordt G E 
VRAAGD om spoedig in dienst te 
treden en voor den tijd van U maanden 
of langer, een 

IWafeiiioim kuiiüis 
OPZICHTER 

Salaris fHO.— a /*©©.— per maand. 
Franco brieven met uitvoerige i n 

lichtingen en stukken te richten uiterlijk 
27 dezer aan den Ingenieur-Architect 
der Gemeente. 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, u***, Engineer. 
Mem. S a n . Inst. L O N D O N . 

Kantoor: ISO !><• Rnyterkade, A V I S T KR !• A V I . Filiaaal: :t« Rokln. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Badinrichtingen — Privaal~Inrichtingett. — 

Shanks Closets zyn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJieren Badkuipen. — 
Closets, Waschtaföls, L 'rinoirs enz. — V K I W A I I I \ U en V E N T I L A T I E . 

Belast zich met dc plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeerconcurreerendeprgzen. 
Teekeuingen cn prgsopgaven gratis. Wedervorkoopors genieten hot gebruikelijke rabat. 

WILH. TILLMANNS'SCHE WELLBLECH-
F A B M K U. VERZINKEREI, REMSCHEID. 

O V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N enz. van gegolfd plaatijzer. 

ROLLUIKEN van Staal of Hout in verschillende constructies. 

Vertegenwoordiger: B J. HESSELINK, Keizersgracht 263, Amsterdam. 

GEBROEDERS CANTA, Rotterdam, 
hebben de eer te berichten dat zij aan hunne 

LICHTDRUK-INRICHTING 
voor de Ilonwkunde eene uitbreiding gegeven hebben, door daaraan te verbinden 

, , m n voor PHOTO-LITOGRAPHIE, 
ten einde groote aantallen van Plannen, Teekeningen, enz., spoedig tegen 
billijke prijzen te kunnen leveren. (1) • ] 

Bekroond met de Z i l v e r e n Medai l l e , Tentoonstelling Dordrecht 1897. 
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Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schad» 

W I D E R L A 1 E N , „ , « 
'a-GRAVENRAGE, HerMptein, 

hoek Prinsestraat — ZUTP1IEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-
etraat. 

L A G E P R E M I E N . 

M a r m e r e n 
Schoorsteenmantels 

E N 

Grafmonumenten, 
M A G A Z I J N E N : 

Amsterdam Bloemgracht 77, 
Rotterdam, Delftschestraat 61, 

Beleefd aanbevelend: 

G. & J. COOL, 
Fabrikanten. 

l i l ! ! ! ! . Ü Ë P i S Ü Z , 
Stoomketeifabrikanten, 

T I L B Ü R <i. 

Vervaardigen als SPECIALITEIT 
N T « ( » I K K T i : i , ! * van alle afmetin
gen en leveren ook R E S E R V O I R S , 
S C H O O R S T E E N E N en andere 
P L . A A T I . I X E R W E R K E N . 

HOUTCEMENT 
B E D E K K I N G E N worden tot 
b i l l i j k e p r i j z e n cn onder g a r a n t i e 
geleverd door 

W. J. Y A N ELDEN Hz. 
Méootl- en Xinhteerlter, 

Singel 229 b|d Paleisstraat, 
A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordiger der aaderi ISOB go-
vestigdo firma « V l( I, «.< II M I K T .V 

Co., to HIRSCHBERG in Silezie. 

Materiaal ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

VAN W I J i V G A A R D E l W . 
FARJEKEEXH. van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen. 

H O U T E N G E B O U W E N als: Villa'8, Tuinhuizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Deuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportart ikelen en art ikelen voor Huishoudelijk gebruik 
SPECIALE INRICHTING 

S T O O M F A B R I E K v o o r 

Oraai- en Beeldhouwwerk 
op eigen en ingezonden 

teekur.il,ii. 

G©_b£ Lijnbaaogracht 350. 
A M S T E R D A M . 

Le Eerste Merlandsclie Rijwiel-Fabriek, 
TMrecteur: H. BUIÏ<ii:it?S. J>eventer. 

Ho/1'verander van H. M. de Koningin-Regentes. 
levert HEEKEN'-KI.I WIELEN van af n i s en DAMES-HIJvl ' lELEX van af f 135.—. 
Een zeer solied fabrikaat, in kleuren naar keuze, tot r ISO.- bét njnlte en geheel leklaaie, 

G r a t i s o n d e r r i c h t . V o l l e g a r a n t i e . V r a a g t p r i j s c o u r a n t . 
Zondag 10 Aug. j l . won MARTEN KINGMA d r i e l e p r i j z e n en 

L. P. V A N DER MARK een l e p r i j * en twee L e i d i n g s - M e d a i l l e s . 

S T O O M F A B R I E K E N van g 
allo «oorten l> \ lv !• \ N M \ en V l.o i:i( it V It K I V MAi III\A\I. ge Nte S 
VIOZ.Vilï- en effen ('KMKXTTKVELN, «'fcVIF.XT- en l i l X*TZAM>- % 
NTKKX, IIKI.M . W E I - en III I Itfl l l l \ van C'KHKKTHKTOX en 2 
I ' - I I I ' V I ' 

U/Kit (systeem MONIEU),.Riolen, Rietplanken enz. enz. f* 
H A N D M , I N D O U W M A ' I ' K H I A L E N . | 

A . O O S T H O E K & Z O O N . Alien n/«l Xfcjjn. j 
steil, concurreerende prUxen dirert u p aanvraag. (2) a 

BECKER & BU0D1MGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
K N A N D E E K 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, M L 
G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

T e r drukkory dor N a a m l o o z e V e n n o o t s c h a p „Het V a d e r l a n d " . 

;32,te JAARGANG N° . 39. Z A T K R D A G , 25 September 1897. 

R E D A C T E U R : F . W . V A N G E N D T JGz . Atlrcs voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerher, Van Bylandtstraat 116, * s-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f 5.—, waarover 
op I A p r i l en 1 October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
B e l g i ë . : j vi.oniitbctidmg /0.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederlandsch-Indie" en Transvaal, bij vooruit-

1 betaling f 7.50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat /0.25, zonder plaat /0 . 15 . 

R 1: s E R I N N E R I N G E N . 
D O O K 

A . W . WEISSMAN. 
VIII. Genua. 

Het was middernacht, toen ik te Genua aankwam 
Een hotel kende ik er niet en bij het verlaten van het 
station vond ik een groot aantal portiers, die met lui
der stem den naam van de etablissementen, waaraan 
zij verbonden waren, uitschreeuwden. Ik besloot den 
hardsten schreeuwer, die met een stentorstem „Aqui-
la, Aquila" riep, te begunstigen. Weldra zat ik in 
den omnibus, doch nauwlijks hadden wij een eindje 
gereden, of er werd stil gehouden en waren wij 
reeds aan het hotel, dat op de Piazza Acqua Yerde, 
in de onmiddellijke nabijheid van het station was ge
legen. 

De maan scheen helder en , op mijn kamer gekomen , 
zag ik uit het raam een tamelijk ruim plein met een 
witmarmeren monument in het midden. Ue achter
grond werd gevormd door huizen, die, als het ware 
op elkander gestapeld, al dadelijk' bewezen dat Genua 
in een bergachtige omgeving gelegen is. 

De reis had mij echter vermoeid en daarom begaf 
ik mij weldra ter ruste, om den volgenden morgen 
mijn wandeling door de stad te beginnen. Het plein 
straalde toen in helder zonlicht, het standbeeld bleek 
dat van Coljmbus te zijn. Het gedenkteeken is veel 
grooter dan in den regel bij dergelijke monumenten 
het geval is. Marmer is betrekkelijk goedkoop te 
Genua, want de groeven van Carrara zijn niet ver 
verwijderd. 

Het monument bestaat uit een vierkant basement, 
misschien vier meters hoog en van opschriften voor
zien. Op de hoeken van dit basement zijn vier voet
stukken aangebracht, die zittende vrouwen dragen, 

welke de Scheepvaart, de Hoop, het Verstand en de 
Kracht verbeelden. Tusschen de voetstukken vonden 
reusachtige reliefs, het leven van Columbus voorstel
lende, een plaats. Hier ziet men hem te Salamanca, 
zijn plan ontwikkelend; te Guanahani het kruis plan
tend; den Koning van Spanje de voortbrengselen der 
nieuwe wereld aanbiedend; en eindelijk geketend voor 
den Koning gebracht. 

Op een rond voetstuk, in het midden, staat het 
reusachtige beeld van den ontdekker, op een anker 
leunend. Amerika, in de gedaante van een vrouw, 
is aan zijn rechterzijde geknield. 

Het gedenkteeken is, vooral als ensemble, van een 
gelukkig effect. Tegen zuidelijke planten komt het 
schitterend wit uit; de buitengewone afmetingen, de 
achtergrond van amphitheatraal gebouwde huizen, dit 
alles werkt mede, om aan het monument iets indruk
wekkends bij te zetten, dat wel in harmonie is met 
de beteekenis van den man, ter wiens eer het werd 
gesticht. 

Het station, aan de westzijde van het plein ge
legen , heeft twee gevels, als klassieke kolonnades 
gedacht en een rechten hoek met elkander makend, 
een dispositie dus als bij het nieuwe Universiteits
gebouw te Utrecht. Ook hier is de middenpartij af
geschuind en rijker dan het overige behandeld; een 
triomfboog-motief is daar en voor de eindrisalieten 
niet zonder effect. Als het station niet door de bijge
legen hooge gebouwen wat laag leek, zou het zich 
nog beter voordoen. 

Door een der bogen van het station komt men op 
de Piazza Principe, waar het vermaarde paleis van 
Andrea Doria zich bevindt. Dit gebouw voldoet, 
van' buiten gezien , niet aan de verwachtingen. Wel 
leest men in de fries nog hoe „Andrea Doria, ad
miraal van den Paus, van Keizer Karei V , van 
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Koning Frans I en van zijn vaderstad, dit paleis in 
1529 deed stichten, om er in vrede een leven vol 
van vele beslommeringen te eindigen", doch de tuin 
aan de noordzijde heeft voor den spoorwegaanleg 
moeten plaats maken, en de vleugels van het ge
bouw zijn aan handelaars en scheepsbevrachters als 
kantoren verhuurd. Daar Genua aan alle zijden door 
steile bergen omgeven is, zijn geschikte vlakke ter
reinen , zooals men die voor een station noodig heeft, 
schaars. Daarin is de verklaring te zoeken van het 
feit, dat Doria's tuin aan de belangen van het ver
keer ten offer werd gebracht. 

Het paleis is gebouwd door Montorsoli, een Flo-
rentijnsch bouwmeester en beeldhouwer uit het begin 
der 16e eeuw. De architectuur heeft niet veel te be
duiden ; alleen aan de zeezijde, waar de oorspronke
lijke tuinaanleg nog bestaat, is een loggia gemaakt, 
doch overigens zijn dc gevels vlak. 

Maar van binnen is liet paleis merkwaardig om de 
fresco's, waarmede het door 1'ierino del Vaga , een 
leerling van Raffael sedert 1527 werd versierd. Deze 
schilder, die eigenlijk Buonacorsi heette, is in het 
bijzonder vermaard om zijn decoratief talent. Zijn 
specialiteit waren de zoogenoemde „grot tesken", orne
menten in den geest van die welke de Romeinen 
gemaakt hadden. De opgegraven antieke vertrekken 
placht men grotten te noemen, vandaar de benaming 
der ornementen. 

1'ierino heeft deze versieringen vooral op de hoofd
trap in de vestibule toegepast. Maar de zoldering van 
dit vertrek is met een groote voorstelling, in kleinere 
medaillons verdeeld en betrekking hebbende op A n 
drea Doria's overwinningen, beschilderd. De lunetten 
zijn met zinnebeeldige figuren gevuld. 

De wanden dezer vestibule zijn geheel onversierd 
en verkeeren in een slecht onderhouden toestand. Zij 
vormen een vreemde tegenstelling met het rijke plafond. 

De Galleria degli Kroi echter, zoo genoemd naar 
de portretten der Doria's waarmede zij prijkt, is een 
zeer compleet voorbeeld van Kenaissance-versiering. 
Aan de eene zijde heeft deze galerij een rij van ven
sters, die op den tuin en de zee uitzien. De andere 
wanden zijn beschilderd. Vooral de gewelfbeschilde
ringen , geheel ornementeel gehouden, bieden keur 
van motieven ter bewondering. 1'ierino toont zich hier 
een virtuoos in den waren zin des woords, die mensen
beeld, diervormen en vrij opgevatte ornementen als 
spelende tot de prachtigste combinaties weet te schikken. 

In de daaraangrenzende zaal, de Salone dei Giganti 
heeft de schilder aan het eigenlijk figuur bij de zolder-
versiering een grootere plaats gegeven. In het midden 
is Jupiter voorgesteld, die met de reuzen strijdt. De 
lunetten vulde 1'ierino met andere goden der oudheid. 
Deze fresco's zijn wel goed gedaan, maar zij worden 
toch door de ornementeele composities overtroffen. Een 
bijzonder fraaie witmarmeren schouw, met Prometheus 
versierd, verdient in deze zaal de aandacht. Ook an
dere kleinere vertrekken hebben geschilderde versie
ringen , die gezegd worden van Montorsoli afkomstig 
te zijn. Vele oude meubelen worden hier aangetroffen. 

Uit den tuin heeft men een fraai uitzicht op de 
haven van Genua. Van de blauwe kleur, die deMid-
dellandsche zee volgens de schilderijen zou bezitten, 
was niets waar te nemen. Groenachtig grijs, ziedaar 
dc kleur die ik zag. 

De haven is vol leven. Groote stoombootcn liggen 
te laden en te lossen, varen af cn aan. Welk een 
verschil met Amsterdam! Toch is van de havenin
richting niet bijzonder veel werk gemaakt. Een drie
tal groote steigers, misschien 200 M . lang en So M . 

breed, verder eenige kleinere steigers, ziedaar het 
voornaamste. Slechts enkele dezer steigers zijn met 
loodsen bezet. De westelijke staan met den spoorweg 
in verbinding, de oostelijke, welke meest van gerin
gere afmetingen zijn, dienen voor het locaal verkeer. 

Om de haven goed te kunnen bezichtigen en tevens 
het beroemde gezicht op Genua uit zee te kunnen 
genieten, nam ik een barca, een schuitje door één 
man geroeid. Talrijke sloeproeiers boden hun diensten 
aan en het kostte moeite om van hen af te komen. 

Eindelijk zag ik een schuitje, dat mij nog al aan
stond. Ik stapte in en de jolleman, verheugd dat hij 
zijn collega's den loef had afgestoken, begon aan
stonds, al roeiend, een gesprek met zijn passagier. 
Maar het was er een gesprek naar! Biedt het Noord-
Italiaansch al moeilijkheden genoeg aan den vreem
deling, die er weinig of niets van verstaat, nog veel 
erger is het met het Genueesch. 

De Genueezen hebben namelijk de gewoonte om 
de klinkers aan het eind der woorden door een soort 
van neusklank te vervangen. Komen echter twee klin
kers in één woord voor, dan worden de verbindende 
medeklinkers weggelaten. Gelukkig verstond de roeier, 
die vroeger als matroos had gevaren, enkele woor
den Fransch en Engelsen, en zoo werd het gesprek 
gevoerd in een soort van lingua franca, die, waar zij 
onvoldoende bleek, van < ienueesche zijde door een1 

hoogst welsprekend gebarenspel werd aangevuld. 

Eerst werd ik naar den Molo nuovo geroeid , een 
dam, die de haven aan de zuidwestzijde afsluit. Daarna 
voeren wij zuidoostwaarts, langs den dam, die Molo 
Gallicra heet, en die voor weinige jaren geheel op 
kosten van den laatsten hertog van dien naam ge
maakt is. Aan het einde is een vuurtoren. 

E r was slechts weinig wind en daarom besloot ik 
een tochtje op zee te maken , naar de zijde van Nervi, 
dat aan de Riviera di Levante gelegen is. Het ge
zicht op denua is hier eenig schoon; als een reus
achtig amphitheater stijgt het uit zee op, zijn naam van 
„la Superba" volkomen waardig. Links strekken de 
heuvelen van de Riviera di 1'onente zich uit. Mijn 
bootsgezel wees mij zelfs Nizza aan. Een i6e-eeuwsche 
vuurtoren staat aan de westzijde der stad. De huizen 
schijnen als op elkander gestapeld en op de kruin der 
bergen teekenen zich de forten af, die Genua van de 
landzijde moeten beschermen. 

Overal waren visschers bezig, hun bedrijf uit te 
oefenen, schepen liepen de haven in en uit, en een 
groote stoomboot, voor Indië bestemd, zette koers 
naar het zuid-oosten. De Nederlaudsche vlag zag ik 
nergens wapperen; van onze mailbooten, die altijd 
de haven aandoen, was er toevallig geen enkele aan
wezig. 

Na een paar uur gevaren te hebben, stond ik weer 
op den vasten wal. Het afrekenen met den jolleman 
ging niet gemakkelijk; toen ik hem den bedongen 
prijs had uitbc.aald, beweerde hij bij hoog cn bij 
laag, meer te moeten hebben. Met eenige Italiaansche 
koperstukken, ter grootte van een rijksdaalder, doch 
ter waarde van 2 ' / 2 cent, stelde ik hem ten slotte 
tevreden. 

Zoo bereikte ik weer de Piazza Acqua Verde, en 
ging nu oostwa rts, om de paleizen, die den roem 
van Genua vormen, op te zoeken. Galeazzo Alessi 
heeft hier, zooals bekend is, zijn meesterstukken ge
maakt; Bartolomeo Bianco en Andrea Tagliafichi 
hebben zjjn voetstappen waardig gedrukt. 

De Via Balbi leidt allereerst naar het Palazzo dell' 
Universita, het voormalige Collegie der Jezuïeten , 
in 1623 door Paolo Balbi gesticht. Dit paleis is het 
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mecst beroemde werk van Bartolomeo Bianco. In een 
betrekkelijk nauwe straat gelegen, was met den gevel 
niet veel eer te behalen. De bouwmeester heeft daar
voor dan ook betrekkelijk strenge lijnen gekozen en 
alleen de middenpartij, waar zich de hoofdingang be
vindt, eenigszins rijker opgevat. 

Als men den hoofdingang binnengaat, dan wordt 
men getroffen door het fraai perspectievisch effect van 
de vestibule. Daar het gebouw aan de noordzijde der 
straat gelegen is, waar het terrein sterk oploopt, zoo 
moest de eigenlijke binnenplaats aanzienlijk hooger 
komen dan de vestibule. Een breede trap geeft toe
gang naar de binnenplaats, die zich door de arcades 
van de betrekkelijk donkere vestibule gezien, bepaald 
feëriek voordoet, vooral als men zijn standpunt zoo 
kiest, dat ook een stukje van den blauwen Italiaan-
schen hemel zichtbaar is. De distributie doet hier 
alles, want de arcades zelf, beneden van de Tos-
kaansche, boven van de Jonische orde, zijn uiterst 
eenvoudig. 

Aan de achterzijde van de binnenplaats is de trap
zaal , die toegang geeft tot de bovenste galerijen, 
waarop verschillende zalen uitkomen. Die zalen vallen 
eenigszins tegen. Wel bevat de Aula eenige fraaie 
bronswerken van Giovanni da Bologna, met het jaar
tal 1564, doch de fresco's, waarmede zij beschilderd 
is, hebben geen groote kunstwaarde. 

Achter of liever boven het universiteitsgebouw ligt 
de plantentuin, die niet slechts gewassen des lands, 
maar ook tropische planten bevat, die in den vollen 
grond groeien. Een botanisch instituut, op zeer groot-
sche schaal ingericht en blijkbaar pas kort geleden 
voltooid, zou Professor Hugo dc Vries, die nu in 

•den al te bekrompen Hortus te Amsterdam zich moet 
behelpen, doen watertanden. 

Aan de overzijde van de Via Balbi bevindt zich 
het voormalig Palazzo Durazzo, nu als Koninklijk 
Paleis in gebruik. De gevel telt niet minder dan 25 
traveeën , doch komt in de nauwe straat niet goed 
uit. De vensters zijn allen van frontons voorzien; een 
mezzanino bevindt zich boven de eerste verdieping. 
De architecten, die het gebouw maakten, waren A n -
gelo Falcone en Pier Francesco Cantone. Zij werkten 
eraan van 1650—1657; doch omstreeks 1700 voerde 
il cavaliere Carlo Fontana de inwendige versiering 
uit; de prachtige dubbele marmeren trap is ook zijn 
werk. .Alen wordt door een reeks van vertrekken ge
voerd, meest allen met fresco's of schilderijen versierd 
en in Empire-stijl gemeubileerd. De balzaal is in dien
zelfden stijl gedecoreerd. 

Daar dit paleis aan de zuidzijde der straat ligt, 
loopen de tuinen terrasvormig naar beneden. Van het 
terras aan de paleiszijde, dat met de trappen in ver
binding staat, heeft men een prachtig uitzicht over 
de stad en de zee. 

Een weinig verder ligt het Palazzo Durazzo-Palla-
vicini, in 1622 door Bartolomeo Bianco gebouwd. Ook 
dit paleis is van buiten betrekkelijk eenvoudig. In de 
vestibule, die met Dorische arcades versierd is, be
vindt zich de vermaarde trap, in 1770 door Taglia
fichi gemaakt. De treden zijn slechts aan één zijde in 
den muur bevestigd; aan de andere zijde steunen zij 
op elkander. Daardoor krijgt het geheel iets zwevends 
en het is best te begrijpen, dat Marcellino Durazzo, 
die deze trap had laten aanbrengen, er aanvankelijk 
niet op durfde loopen. Doch toen de bouwmeester er 
een zware vracht op naar boven had laten brengen, 
was de eigenaar gerustgesteld. 

De trap leidt naar een voorzaal, waar zich de toe
gang tot de schilderijen-verzameling bevindt. Rubens 

en Van Dijck, die verscheidene jaren te Genua hebben 
vertoefd, zijn in de collectie goed vertegenwoordigd, 
al zijn hunne werken veelal uit hun eersten tijd, 
toen zij nog niet de rijpheid van later bezaten. Van 
Rubens is er een Silenus met Bacchanten, waarbij 
zich zijn eigenaardige opvatting reeds aankondigt. 
Onder zijn portretten munten vooral die van Philips 
IV en van Ambrogio Spinola uit. Van Dijck is hier 
alleen als portretschilder te bewonderen; in het bijzon
der de kinderportretten zijn fraai. Twee schilderijen 
staan op naam van Lucas van Leiden. Zij verbeelden 
Christus' afneming van het kruis en dc graflegging. De 
teekening is wat hard , de uitdrukking der gezichten 
laat te wenschen over, doch de kleur is veel beter 
dan men zou verwachten. 

De zalen, waarin de schilderijen hangen, zijn tien 
in getal. Sommigen bevatten ook prachtige majolica's. 
De zoogenaamde Salone is geheel in Barok-stijl ge
decoreerd en dc laatste zaal is ten deele gevuld met 
beeldhouwwerken en drijfwerk in zilver, dat gezegd 
wordt van Benvenuto Cellini afkomstig te zijn. 

Aan de overzijde ligt het Palazzo Balbi-Piovera, 
in 1632 door Bartolomeo Bianco gebouwd. De binnen
plaats is bijzonder fraai, daar zij, door een kolonnade , 
met den goed onderhouden tuin in verbinding staat, 
wat een hoogst schilderachtig effect teweegbrengt. 
De vertrekken van dit paleis prijken met vele schilde
rijen. Van Rubens is er een Christuskind, Van Dijck 
schilderde voor de collectie prachtige portretten, waar
onder verscheidene van personen te paard. Interessant 
zijn ook twee schilderijen, die aan Jan Joost worden 
toegeschreven. Zij munten uit door bijzonder harmo
nisch coloriet en stellen de vlucht naar Egypte en de 
aanbidding der 11. drie Koningen voor. Van denzelfden 
schilder is het beroemde altaarstuk in de kerk te 
Kalkar afkomstig. 

Ik houd mij ondertusschen in dit paleis niet lang 
op, doch vervolg mijn weg naar de Piazza Annunziata, 
waar een aanzienlijk kerkgebouw , de Santissima Annun
ziata, mijn aandacht trekt. Het front is eenigszins 
zonderling. Een gevel, door Giacomo della Porta in 
1587 voltooid en min of meer aan dien van den Gesü 
te Rome herinnerend , wordt door twee lage klokken
torens geflankeerd, die in een soort van Moorsche 
koepeltjes eindigen. V ó ó r dit alles is, omstreeks 1840, 
een streng klassieke Jonische tempelkolonnade ge
plaatst, die zonder eenig verband met het overige, 
een vreemden indruk teweegbrengt. 

Binnengaande, zie ik een interieur zóó rijk, dat ik 
eerst wat aan al dat marmer, verguldsel en schilder
werk moet wennen. Een vreemden indruk maakt het, 
dat het koor, door een perspectievische kunstgreep, 
langer moet toonen, dan het in werkelijkheid is. Het 
begeerde effect vertoont zich echter maar van één be
paald gezichtspunt, en wel bij het binnentreden van het 
gebouw. Gaat men verder, dan is de perspectief in 
de war, en staat alles scheef. De kerk is een basiliek 
met een koepel en kapellen naast de zijbeuken. De 
meesters der 17e eeuw hebben hier hun decoratief 
talent schitterend doen blijken. De composiet kolommen, 
die de beuken scheiden, zijn van rood marmer; de 
kapiteelen en basementen steken helder wit daarbij 
af. De gewelven werden met verguld stucwerk en 
fresco's ten rijkste versierd. Natuurlijk hebben die 
fresco's allen op Maria, de patrones der kerk, be
trekking. Zoo is in den grooten koepel haar hemel
vaart verbeeld; in het koor ziet men Christus, die 
zijn moeder in den hemel ontvangt. De koorbanken, 
van 1 5 9 8 , zijn in de nis achter het altaar geplaatst 
en prachtig gebeeldhouwd. De talrijke altaarstukken 



jew 
van Carlonc, 1'iola en anderen zijn misschien geen 
werken van hooge kunstwaarde, doch als decoraties 
passen zij wonderwel bij het schitterend ensemble. 
Wat de kerk van andere onderscheidt, is, dat zij 
bij alle pracht der versiering, toch strenge hoofdlijnen 
vertoont, waartoe in de eerste plaats de gecanneleerde 
composietkolommcn veel bijdragen. 

(Wordt vetvolgd.) 

In het Nieuws 
T O R E N 

ian den Da in komt, het volgende, 
blijkbaar officieuze bericht voor: 

„Xanr aanleiding van den torenbrand te Hbcnen ia de vraag 
gedaan, in hoeverre onze Amsterdamsche toren» van bovciligings-
middelen togen brand voorzien zijn. Tor beantwoording van die 
vraag kan worden medegedeeld, dat geen onzer torens een blik
semafleider bezit. De drie voornaamste (AVcster , Oude- en Zui
derkerktorens) zijn echter van bijzondere bluschmiddclcu voor
zien. Langs elk dier torens zijn yzeron buizen aangebracht, 
welker benedeneinden kunnen wordt n aangeschroefd aau een 
stoomspuit. Door die spuit wordt het water zoo hoog mogelijk 
(TO M. ongeveer) opgevoerd in een reservoir, waaruit het, met 
eenige zich aldaar altijd bevindende handspuiten, in den (evcn-
tucelen) brand kan worden geleid". 

De redactie vervolgt dan: 
„Het schijnt, dat men op die wyze de torens zoo goed moge

lyk beschermd acht tegen dc gevolgen vau een (spoedig ontdek
ten) brand. Bliksemafleiders moeten, naar veler meening, ge
zwegen nog van de samengestelde constructie, zoo zorgvuldig 
worden gecontroleerd, dut het iuderduud wel bezwaren schy'nt 
in te hebben, ze aan te brengen Men acht gent bliksemafleider 
beter dnn een, die uiet in alle opzichten ann de strengste eischen 
voldoet, aangezien zulk een, door zijn onvolkomenheid, juist 
gevaar voor inslaan kun veroorzaken. Amsterdam schynt boven
dien geen byzonder „aantrekkelijk" veld voor den bliksem te 
wezen. Of dit uuu climutologiscuc of andere oorzaken moet 
worden toegeschreven, zat mocilyk ziju uit te maken, t Moet 
echter een elk wel getroffen hebben, dat, hoe dreigend soms 
cen donderbui op onze stad schijnt af te komen, zy iu den regel 
als het ware om de stad heentrekt eu zich elders ontlast". 

Wij hebben allereerst naar de feiten in het offici
eus bericht genoemd, een onderzoek ingesteld, en 
daarbij bleek, dat dit communiqué niet in alien deele 
juist is. Wel is een pijpleiding aanwezig, doch die-
gaat niet verder dan tot waar het reservoir staat, ter 
hoogte van het steenen deel der torens. Voor „ 7 0 
meter" moet dus „hoogstens 4 0 M . " gelezen worden. 
De aanwezige handspuiten zijn van zeer oud model, 
en het is aan twijfel onderhevig, of er veel mede 
uitgericht zou kunnen worden. Mocht de bliksem ooit 
boven inslaan, dan zullen zij zeker nutteloos blijken. 
Brandzeilen, die veel dienst zouden kunnen doen, 
om bij onverhoopte torenbranden de aangebouwde 
kerkdaken te behouden, ontbreken overal. 

E n nu het van beminnelijk optimisme getuigend 
toevoegsel der Nieuws-redactie! Wij meenden altijd, 
dat het aanleggen van een bliksemafleider de eenvou
digste zaak ter wereld was, en dat als de opvangings-
stang eenmaal gesteld is, het aanbrengen van een 
koperdraad van bv. 10 mM. dik, om deze stang 
met de aardgeleiding te verbinden, niet veel om het 
lijf heeft. Ook het langs electrischen weg onderzoeken 
van een bliksemafleider is, sinds Mix en Genest hun 
zoogenoemde „Messbrücke" in den handel brachten, 
zonder bezwaar. Voor een aan alle eischen voldoenden 
afleider voor een kerktoren van 75 M . hoogte wordt 
in een Duitsche prijscourant, inclusief aanbrengen 
opgegeven 300 Mark of de kapitale som van 180 
gulden. Laat daar nu eens wat bijkomen, laat het 
300 gulden worden, dan zou dit toch voor een stad 
als Amsterdam nog wel te betalen zijn! 

Wie toch wel die men mag zijn die geen bliksem
afleider beter dan een acht, omdat er geen goede alleiders 
zouden bestaan? Woont hij ook soms te Kampen? 

Dat Amsterdam niet bijzonder aantrekkelijk voor 

den bliksem zou wezen, dat de donderbuien om de 
een of andere reden deze gemeente zouden schuwen, 
is een bakerpraatje. Een jaar of tien geleden heeft 
de bliksem den Westertoren getroffen, en een zwaren 
bal van den benedensten omgang omlaag geworpen. 
Was toen de keizerskroon geraakt, het gevaarte ware 
zeker verbrand. 

De bewoners van Rhenen hebben ook gemeend, 
dat hun stad niet bijzonder „aantrekkelijk" v o o r den 
bliksem was. Hun toren had 365 jaar gestaan en was 
nooit getroffen . . . . doch men weet nu wel beter. 

I.aten nu ook de bewoners van Amsterdam ver
standig zijn, bliksematleiders op hun torens plaatsen 
en die behoorlijk doen controleeren. Als de Amster
damsche torens verbranden, dan is de schade zeker 
grooter dan te Rhenen, want zij zijn ter halver 
hoogte geheel van hout. 

H E R S T E L L E N . 

'Ingezonden?) 

In verschillende artikelen verkondigde De Opmerker 
zijn meening over het restaureeren van oude monu
menten. 

In het deze week verschenen nummer vond ik een 
artikel getiteld „Hers t e l l en" , waarin de vraag, „op 
welke wijze men oude bouwwerken moet herstellen", 
nu deze vraag op het Hrusselsch bouwkundig congres 
onopgelost bleef, beantwoord wordt. 

Dit antwoord is in hooge mate belangrijk om de 
averechtsche beteekenis. welke De Opmerket aan de 
woorden restaureeren en repareeren toekent. waaruit 
blijkt dat De Opmerket, waar sprake is van de ver
zorging van oude monumenten, op elke vraag feitelijk 
behoorde te zwijgen. 

De Opmerker schrijft: „ H e t is wel zonderling, dat 
„het modern spraakgebruik onderscheid pleegt te 
„maken tusschen restanieeien en reparcaeu. ofschoon 
„toch eigenlijk beiden hetzelfde beteekenen." 

Nochtans vervalt De Opmerker al spoedig zelf in 
gelijke fout, welke hij in het modern spraakgebruik 
meent ontdekt te hebben, alleen echter met dit ver
schil, dat hij repatetren noemt, wat door het modern 
spraakgebruik 1 estanreei en wordt genoemd en omge
keerd. 

Hij schrijft: „ D e brand van kerk en toren te 
„Rhenen zal herstellingen noodzakelijk maken. Mag 
„men de berichten gelooven, dan zal bij de kerk met 
„het aanbrengen van een nieuw dak en het vernieu-
„wen van enkele gewelven kunnen worden volstaan. 
„Bij de niet ruime middelen, die voorhanden schijnen 
„te zijn. is het te voorzien, dat men zich hiertoe zal 
„bepalen en dat een eigenlijke restauratie van het 
„ g e b o u w niet zal worden ondernomen." 

I lier dus geen restauratie volgens De Opmerker. 
Wat noemt De Opmerket dan wel restauratie?? 
Luister!! 

Ik schrijf af. „ W o r d t echter het geheele gebouw 
„successievelijk door steigers omgeven, en worden 
„alle stukken bergsteen óf vernieuwd óf althans netjes 
„afgekrabt , dan is de restauratie in vollen gang. De 
„bewoners der plaats verkneuteren zich dan in het 
„frissche uiterlijk", enz. 

De opknapperijen aan de Nieuwe Kerk te Amster
dam noemt De Opmaker wel een restauratie, want 
daar is het gebouw successievelijk besteigerd geworden 
en de bergsteen wordt er vernieuwd en netjes afge
krabt en de muren verkrijgen, o! zoo'n, om zich te 
verkneuteren, frisch uiterlijk. In no. 30 van De Op-
mei kei lezen wij zelfs, waar dit werk besproken wordt. 
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„ D e architect C. B. Posthumus Meyjes gaat op ver
standige wijze voort het kerkgebouw te herstellen . . . 
„Met het noorder transept beginnende . . . is hij nu 
„gevorderd tot den zuidergevel aan den Dam". 

Hier hebben wij dus met eene, in den geest van 
De Opmaker welgeslaagde, zelfs „verstandige", restau
ratie te doen. 

Wij zullen thans nagaan of De Opmerket zijn mee
ning, dat restaureeren en repareeren hetzelfde betee
kenen moet, en vervolgens deze, dat voor de kerk 
te Rhenen van repareeren en voor die te Amsterdam 
van restaureeren sprake kan zijn, zal mogen blijven 
handhaven. 

In een technisch l-'ransch woordenboek* van 1770 

vind ik het icpaicacn van een gebouw gequalificeerd 
als: ie letnetlre en bon (tot, terwijl bij het woord 
restaureeien wordt vermeld: le ecmeltte en son pre una 
itat. 

Het is dus niet alleen het modern spraakgebruik, 
zooals De Opmaker beweert, dat onderscheid maakt tus
schen de beteekenis der woorden repareeren en restau
reeren, en de meening bestrijdt, welke De Opmerket 
bij zijn lezers tracht ingang te doen vinden, als zou 
restaureeren niets anders zijn als repareeren. Maar ook 
dit technisch woordenboek van 1770 zegt duidelijk, 
dat bij de kerk te Rhenen, waar gewelven en dak 
in hun oorspronkelijken staat herbouwd moeten wor
den, wel degelijk sprake moet zijn van restauratie en 
geenszins van reparatie. Under reparatie zou hier ver
staan moeten worden: elk willekeurig dak, dat het ge
bouw slechts waterdicht maakt, is goed. Gaan wij nu 
verder na of het werk te .Amsterdam als restauratie
werk mag worden gequalificeerd. 

De zuidertranseptgevel van de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam verkeert in zeer verminkten en bedorven 
staat. In de achttiende eeuw werd de sierlijke topgevel 
van zijn architectonische vormen geheel beroofd en af
gedekt met een smakelooze platte deklijst, bekroond 
door eenen slechts voor driekwart volledigen top, van 
allerongelukkigsten vorm, welke vorm ontleend schijnt 
te zijn aan cen kapotten suikerpot, waarschijnlijk als 
symbolisch bekroningsmotief van vandalisme, ofwel men 
heeft voor deze misvormde toppunt een steen van on
voldoende grootte gebruikt, zoodat de achterkant van 
den ronden potbuik een kwart deels plat is moeten 
blijven en nu nog het gedeeltelijk onbewerkte buiten
vlak van den te kleinen bruten steen vertoont; alleen 
het driekwart in 't gezicht komende voorgedeelte is 
behakt. 

Thans zou deze gevel hersteld worden. Den mis
vormden topgevel zijne rechtmatige en eigenaardige 
architectuurvormen terug te geven, was nu eerlijk
heidshalve gebiedende eisch. Ook aan het kunst
minnend publiek, in de aanschouwing van het oorspron
kelijk onverminkte fraaie geheel, eenige vergoeding 
te schenken voor de ergernis, welke het 1 Se-eeuwsche 
Vandalenwerk, al veel te langen tijd, tot schade dei-
kunst, heeft opgewekt cn levendig gehouden, zou 
geen overdreven daad van kunstliefde geweest zijn, 

Intusschen toonen de beheerders der Nieuwe Kerk 
te Amsterdam en De Opmerker geen piëteitsgevoel 
in dezen zin te bezitten. Want, het Vandalenwerk 
der 18e eeuw is niet alleen behouden, maar ook her
nieuwd. De ingedeukte suikerpot is over zijn drie 
kwart oppervlak, dat in 't gezicht valt, opgefreind en 
opgeschuurd en ziet er nu uit of de I Se-eeuwsche 

(*) Dictionnaire d'architecturc, M. •'. Roland le Vir!o>s, 1 7 7 0 , 
I'.M , L i braird associés. 

Vandaal hem eerst gisteren nccrplaatste. Gelukkig voor 
het tegenwoordige geslacht is, van den pot, het ge
brekkig achterdeel niet opgepoetst, maar vuil gelaten, 
en kan deze vuile achterzijde zijn vroegere herkomst 
nog aantoonen. 

De smakelooze deklijst en de bergsteen van den 
gevel wordt bij stukken schoon opgehakt of vernieuwd, 
en de verminkte gevel vertoont in 't geheel zijn wan
staltigheid in allerakeligst nieuwe eentonige kleur. De 
Opmerket roemt dit weik als een verstandige restau
ratie , hoewel hier feitelijk alleen van oplappcrij, ver
nieuwing of reparatie en eene zeer betreurenswaardige 
reparatie sprake kan zijn. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk gebleken zijn, 
dat de beweringen en gevolgtrekkingen van De Op
maker in zake het herstellen van oude bouwwerken 
niet steekhoudend zijn, en de lezer aan restauratie 
moet denken, daar waar deze over reparatie — en om
gekeerd aan reparatie, waar deze over restauratie het 
woord heeft, ondanks de stellige verzekering van De 
Opmerker dat restaureeren en repareeren eenerlei be
teekenis moet worden toegekend en elke andere meening 
berust op moderne spraakverwarring. 

B. 

8*T" Wij hopen dit ingezonden stuk in een volgend 
nommer te beantwoorden. 

Redactie. 

P R I J S V R A G E N 
V E R S I E R I N G E N V E R L I C H T I N G D E K L E I D S C H E G R A C H T C . A . 

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

Voor de versiering en verlichting der Leidtehegraehten noord
en zuidzijde vun ut Lynbaausgracht tot Keizersgracht, en dor 
Prinsengrachten oost- en westzijde van ut Leidschegracht tot 
Gedempte Rozengracht tn Westermarkt, is dour het desbetreffend 
comité oene prysvraag uitgeschreven. Tot de mededinging worden 
alleen toegelaten personen, in Amsterdam woonachtig. I. -u prijs 
van /200 en eeno premie van / 1UÜ worden uitgeloofd. De Jury 
hi'.-tuat uit uiet minder dan elt' leden. Exemplaren vun het pro
gramma zyn verkrijgbaar aan het Bureau der Maatschappij tot 
bev. der Bouwkunst, Marnixstraat 40*2 Amsterdam. 

VERLAGING VAN IU: WAGENKRUG TE 'S-GK.ULNIIAGE. 
(lp deze door de Aid. 's-Gravenhage der Maatschappij tot bev. 

der Bouwkunst uitgeschreven prijsvraag zijn ingekomen ti ant
woorden, onder de motto's „W.", „l> M. K . t l . ' \ „Arbeid". „Tien
voud", „Keliv Meritis" en „Kust-roest". 

TKCHXISCIIE VAKVEKEKXIOIXÜ. 
Ann:i;i.iM; KOTTKIUJAM. 

Vergadering van 13 September 18!>7. 
Na lezing cn goedkeuring dor notulen, werden da van verschil

lende kanten voorgestelde wijzigingen in vijf artikelen van het 
A . II. 14. besproken, deze wijzigingen zullen weder worden be
handeld op de unnstaaudc algemeene ledenvergadering, te houden 
iu December. Drie eandiduutledun worden met algemeene stem
men aangenomen. 

Thans richt de president een gelukwensen tot ons medelid, den 
heer J . I. van AVuyekbuiso, naar aanleiding van de eervolle onder
scheiding, uan zijn werk te beurt gevallen, bij de beantwoording 
van de internationale prijsvraag voor plannen van een krankzin
nigengesticht, uitgeschreven door den Gemeenteraad van Triest 
iu Augustus 1896. 

De vragenbus bevatte de vraag: „/ouden bij dc beweging in 
den lande voor staatspensioen voor don ouden werkman, ook op
zichters en teeken&ari behooren, of worden die lieden misschien 
buiten beschouwing gelaten: Als liet er op aan komt, zou dan 
de Technische Vak vereeniging daarvoor niet in de bres springen?" 
Deze vraag behoort wel uiet iu de vragenbus to huis, maar zal 
evenwel naar het hoofdbestuur worden doorgezonden. Ken ander 
briefje vestigt de aaudacht op drie prijsvragen, uitgeschreven door 
de Ned. Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en 
werkplaatsen (secretaris de beer Mr. J. IL lloudewijnse, te 's-Uravcn-
hage) 1°. Voor een doelmatige beveiliging tegen hot erin vallen 
by beslagkuipeu in branderijen. 2°. Voor een stopinriehting der 
drijfinachiue van uit alle plaatsen eener fabriek te bedienen. 3°. 
Voor oen arbeidersprivaat. Alles moet toegepast en b gebruik 
te zien zijn. 
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Do heer J. de Ruiter jraf daarnn verslag van de excursie naar 
de Dordtsche tentoonstelling, oji 29 Aug. j l . , waarvoor hem de 
dank der Vergadering gebracht werd en waarop de Voorzitter 
de lieeren Bernoski, 1'rinn cn I 'd-. 1'eestconiroisHarisBcn van 
genoemde excursie, dank hetuigdo cn do vergadering sloot. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering zan Woensdag 22 September 1897. 
In de/.e hyeenkotnttt, in het „Hotel de France'' gehouden, 

deelde de Voorzitter mede, dat vóór bet begin der vergadering 
zich 2 nieuwe leden hadden aangemeld, eenige leden boekwerken 
aan de bibliotheek afstonden en de heer J . J. W. van Loenen 
Martin.-:, ingenieur te Amsterdam, zich bereid verklaard had 
eene lezing tc houden. 

Hierna werden 4 nieuwe leden aangenomen* 
De heer Couturier leidde hierop de beantwoording in der na

volgende vraag: „Wat is bet onderscheid tusschen leemmortel 
„en knlkmortel, eu waarom is een ketelhcmetseling in leemmortel 
„en niet in knik mortel uit te voeren". Spreker beschrijft do ver
schillende mortel» als aspbultachtigo, gips-, kalk-, leem-en andere 
en betoogt dat hjj mortcls, wcervasthcid en vuurvtistlieid in lijn
rechten strijd tegenover elkander staan. Uitvoerig behandelt spr. 
de aoorten van leem als onsmeltbare , moeilijk smeltbare eu smelt
bare; de laatste weder verdeeld in vette en magere, en hunne 
toepassing. Smeltbare leem vormengd met cbamotte en water 
(de chnmotte dient om de leem magerder te maken), is de aan
gewezen mortel voor vuurvaste steen. 

Vervolgens behandelt spr. bet branden en blusschen van kalk, 
het toevoegen van hydraulische toeslagen als tras cn content, 
het versteenon van metselwerk dour verbieding van do kalk met 
het koolzuur uit dc lucht en beweert dat de kalkmortel tegen 
hooge temperaturen niet bestand is. Hiermede acht spr. het 2e 
gedeelte der vraag tevens beantwoord. 

Aan dc hand van eenige tentoongestelde teekeningen beschrijft 
daamu de beer Des Bouvrie verschillende soorten van stoomketels 
met de daarbij toegepaste bemctseling van vuurvaste steen en 
spreekt de Voorzitter, de beer Haver, over bet inbrengen van 
bandijzer, bij ketelommetselingen. 

Na een woord van dunk aan de sprekers sluit de Voorzitter 
de vergadering, die door een veertigtal leden werd hygewoond. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDKRING DER B O U W K l ' X S T . 
AIHI:I:I.IM; HAAI.I.KM KN OMSTKI:KI:N. 

Fergadeting van Maandag 13 September 1897. 
De Voorzitter opende de eerste vergadering van het seizoen 

en spoorde de leden aan om de byeenkomi-ten getrouw tc be
zoeken: na voorlezing en goedkeuring van de notulen werden 
drie nieuwe leden aangenomen en levendige diseussiën gevoerd 
over de bedoeling van een in de voorgaande vergadering go-
nomen besluit omtrent bet byeenroepen van architecten ter be
spreking van de door den AannemerBbond noodig geachte be
palingen voor arbitrage. Bij stemming werd uitgemaakt, dat de 
Afdeeling er naar trachten zal een byeenkomst van architecten 
met het Bestuur van den Aanneniersbond voor te bereiden, 
waarin dan die bepalingen kunnen worden toegelicht 

Er werd besloten de hulp van de pers in te roepen om den 
mededingers naar de prijsvraag voor het meubilair eener arbeids-
woning eraan te herinneren, dat de inzending uiterlyk 1 Nov. e k. 
moet plaats vinden. 

Het Bestuur deed de mededeeling dat vier leden toezegging 
hebben gedaan tot het vervullen van een spreekbeurt en dat er 
alsnoi: gelegenheid bestaat zich daarvoor, en wel liefst voor 22 
October e k., aan te melden. 

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 i t A V E N H A C K . Kaar men verneemt heeft de heer Itehrens 

ingenieur en secretaris der ontbonden Staatscommissie voor de 
droogmaking der Zuiderzee, van den .Minister van waterstaat in 
opdracht gekregen het opmaken eener memorie vau toelichting 
voor een eventueel voorstel tot het maken van den dam tot 
afsluiting der Zuiderzee. 

A M S T E R D A M . Door dc heeren F. Auderheggen Jr., electro-tech-
nisch-ingenieur, en L . J . Neumeyer, architect alhier, is voorden 
tyd van öu jaar aan de betrokken gemeentebesturen concessie 
aangevraagd, tot exploitatie eener electrische tram Amster
dam— Haarlem 

D E L F T . In een vergadering van het Delftseh Studentencorps is 
de volgende motie aangenomen: „liet Oelftsche Studentencorps, 
in zyne vergadering van 21 September 1897 don totaal onvol
doenden toestand vun localiteitcn en leermiddelen aan do Poly-
tecliDisehe school betreurende, besluit bet initiatief te nemen tot 
een door alle studeerenden uit te oefenen krachtigen aandrang 
by de regeering tot afdoende verbetering." 

AUNHLII Onder de bekronii gen, toegekend aan inzenders op 
dc tentoonstelling op Sonsbeck, noemen wij dc volgende: 

Boud van Nederlandsche steenfabrikanten, voor een monumen
talen gevel; 

P. Koppen te Arnhem, voor brandkasten en fornuizen; 
B. Veth te Arnhem, Toor rijtuigen; 

Groninger Rijwielenfahriek Kongo ra te Groningen, voor rijwielen; 
Louis Nagel & Co., Kok & Zn. cn B. Veth te Arnhem, vooreen 
mod cl stal. 

— Aflevering 9 van De Natuur (uitgave van J . (i. Brocso te 
Utrecht) bevat: 

De bloemenstad en hare bol planten. door J . Sturing — De 
verschillende deelen van den halo, door Cbr, A. C. Nell. — Een 
tweetal gasautomaten of muntgasmeters, door II. — Vogels en 
bloemen, door J . C. Bosch. — Nieuwe werktuigen tot het voort
bewegen van vloeistoffen, door André Schmidt. — Hollandacho 
tabak, door C. J . Koning. — Nog iets over kinikielcn en door
boorde zeilen van schepen, door L. A. van Scbie. — De „Murgang" 
van den Laminbacb en het stroomendc moeras van Killarney, 
door A. D. Hagedoorn. — Sterrenkundige ongaven ou mede
deeliugen , door Ant. Pannekoek — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij don Waterstaat in Ned.-Indië h: 
g e p l a a t s t : in de residentie Banjoomas, de benoemde opzichter 

le kl. J . II Davidz; 
t o e g e v o e g d : uan den chef der 4e waterstaatsafdceling voor 

de werken aan de Urantas*, Porrong cu Soerabaja-rivioren, do 
ter beschikking gestelde ambtenaar op non-activiteit P. van 
Hcyningcn; 

t ij d e 1 y tc ges t e ld ter beschikking van den hoofdambtenaar 
Dr. Th. J . van Bonzen de architect 2c kl. E Doesberg, en ter 
beschikking van den directeur der B. O. W., ten einde by de 
exploitatie van de staatsspoorwegen op Java te worden werkzaam 
gesteld, de ambtenaar op non-acriviteit J . H. Israel, laatst adjunct
chef der 4e afdeeling bij dien dienst, en de ambtenaar op non
activiteit P. van Heijningou. laatst opzichter 2e klasse by den 
waterstaat; 

benoemd bij de werken en Opnemingen aan de rivier de Solo : 
tot tijdelijk opzichter machinist, A. Overboek, tot tijdelyk hoofd-
oplichter, W. van der Valk. 

— Bij kon. besluit is H. J . Heuveliuk, te Delft, benoemd tot 
hoogleeraar aan de Polytechnische school te Delft. 

— Bij kon. besluit is de Oost-Indische ambtenaar A . l ' l i . K . D , 
van Malsen, laatstelijk benoemd ingenieur lie kl. by den water
staat in Ned.-Indië, op zyn verzoek, wegens physickeongeschikt
heid eervol uit 's lands dienst ontslagen. 

— By kou. besluit is tijdelyk benoemd tot leeraar aau de Rijks 
hoogere burgerschool te Alkmaar, J . K. (Juant. ingenieur 2e kl. 
in Ned.-Indië, thans met verlof' te 's-<•ravenhage. 

— lïij de -Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen is: 
o v e r g e p l a a t s t : do aspirant adjunct-inspecteur der Staats-

Bpoorwegmy. C. W. I'. baron Btackay van Kuilenburg naar 
Njjmegen; 

o n t s l a g v e r l e e n d eervol, op verzoek, aan den opzichter 2e 
kl. A . M. N. Boostcn te Goes. 

— Benoemd tot ingenieur by den provincialen waterstaat van 
Groningen J , de Jong te Zwolle. 

— lïij beschikking van den Minister van Waterstaat is de heer 
A Heemskerk benoemd tot buitengewoon opzichter by het her
stellen van deu omgelegden weg van's-Hertogenbosch naar Uroot-
Deuteren. 

— Benoemd tot eersten machinist bij de Haarlemsi-he duinwater
leiding de heer J . T. Martin, thans in gelijke betrekking werk
zaam te Oouda. 

— Op bijna zeventigjarigen leeftyd overleed Zondag 19 dezer 
iu het ziekenhuis te Deventer de heer K. H. van Brederode, oud-
hoofdingeuieur-directeur dor Koninklijke Nederlandsche Locaal-
spoorweg maatschappy Willem III. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— W a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor de gemeente

werken te 's-Hertogeubosch. Salaris /80 a / 90 per maand. Adres 
uiterl. 27 Sept. aan den iug.-arch. der gemeente. (Zie advert, in 
het vorig no.) 

— O p z i c h t e r van den polder Wcstzasn. Leeftyd beneden 
40 jaren. Jaarwedde / 800. Vereischten: volledige bekendheid met 
de waterbemalingswerktuigen, den sluis- en bruggenbouw en 
bet dgkwezen. Adres op gezegeld papier vóór 30 September aan 
den Secretaris des polders te Zaandyk. 

— L e e r a a r i n he t r e c h t l i j n i g - eu v a k t e e k en en 
aan de Ambachtsschool te Arnhem. Jaarwedde ƒ1800. Adres den 
Directeur uiterl. 2 Oct. (Zie adv, in dit no.) 

— C o m p a g n o n , met 5 a 10 mille, tot exploitatio van een 
lucratief'artikel. Adres lett, R, Z . , Bureau dezes. (Zie advert, in 
dit no. tusschen de aankond.) 

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

INFO rut YTi KB ui; KAU TKCIINISUIE VAR VERKEN IUINO, AMSTERDAM. 
Opz.-landmeter, leeftyd 35 jaar, verl. aal. / 900 a 1200 por jaar. 
Opzichter, „ 22 „ „ „ t>0 a 70 per maand. 

. 20 „ TJ N 40 a 50 „ „ 
Opz.-ti ekenaar 28 „ „ „ „ 90 ,, „ 
Ass.-opz-teek. „ 18 „ „ „ „ 25 „ 

3D 

VERVOLG D E R UITSLAGEN. 
Poederooien, I I Sent.: het bouwen van kerk 

fa torenspit» aldnar, ui;der beheer van den bouwk. 
J. de Bic te Goriaebem; ingek. 12 bilj., als: G. 
Remmers, Meeuwen, ƒ10,702; W. Looijen, Her-
wijnen, ƒ9257; C. I luiikuil|p, Veen en L vau 
Velzen, Herwijnen, ƒ8868; A. Boeren, Heusden, 
'8500; J. A. Brouwer, Hardinksveld, /"8294; 
IL Pellikaau, Gorinchem, / 7195; K A. vuu 
Rijswyk, Heusden, ƒ7125; J . Kamsteeg, Gieaen-
dam, ƒ7100; W. J. de Genu, idem, ƒ7075; P 
Mankers, Hardinksveld, ƒ7050; \ . Michael. 
Kapelle (N.-Brabant), ƒ6925; J . Kulijn, Almkerk, 
ƒ6800. 

s (,raven h aire, 24 Sept.: Iu. het verbe
teren van rijkstelegraatlijncn langs deu Staats
spoorweg tusschen Dordrecht en het Hollandsen 
Diep; initek. 4 bilj, als: C. J. Tierolll', Rozen-
daal. ƒ999; W. A. Verbrnggcn, Waddiuksveen, 
ƒ876; J. Romein en L. Bijl, Schiedam, ƒ746 
A. C. Korteweg. Willemstad, ƒ696. Ram. ƒ760. 

2o. het herstellen en verbeteren van de rijks-
telegraaflijnen langs den Oont er spoor weg tostonen 
Amsterdam en Amersfoort; ing'k. 5 bilj., ala: 
W. van Dijk, Utrecht, ƒ2140; H. T. van Ksseu, 
Halfweg, ƒ2100; G. Schellinker, Helder, ƒ 1876; 
W. A Verbrngifen, Waddinksveen, ƒ 1840; A. W. 
Wildbergh, Bunnik, ƒ1797. Ram. ƒ2160. 

ler-teke, 24 Sept.: het verkouten der O. L. 
school II met éeu lokail: ingek. 5 bilj, als:M. 
Xolet f29119, Wed. C. Ridderhof f2870, I.. La-
ban f2649, W. Goeman f2649, A. Marteijn 
f2577- Allen te Ierseke Voorloopig gegund aan 
Marteiju. 

I<ee o warden, 24 Sept.; het aitvoeren vun 
buggerwerk in het Rijkskanaal van Dokkum 
naar Gerben-Alles-Verlaat; ingek. 4 bilj, als: J. 
en K. van der Molen, Hniteupost, f 49A ,„; J. 
W. Ringenoldns, Gorredijk, f U.49; IL van Dijk, 
Delfzijl, (0.48$; P. Dam, Westergeest, f0.45 
per M3. Raming f0 48. 

Hengelo <0.), 24 Sept.: het bijbouwen van 
een nieuw gedeelte, groot pl. iu. 1165 M2-, aau 
de fabriek te Hengelo, ouder beheer vau de arch. 
Van der Goot er. Kruisweg; ingek. 18 ui1;., als: 
W. A. Völlink, Bornc, ƒ19,22:1; J . IL Kggink, 
Knschedê, ƒ19,023; F. IL Noorman, Zwolle, 
ƒ17,965; N. M. Bollen, idem,/ 17,555;G St«-
gink ƒ17,500; C Koster en II Steggink / 16,798; 
Gebrs. Thuinassou f 16,763, L. Barncveld, Al
melo. ƒ16,685; E. J Tijhof, idem. ƒ16,685; 
H. A. dc Herder, Beetsterzwaair, ƒ16,685; IL 
latJai Jr. / 16,498; S. W. de Boer, Apeldoorn, 
ƒ16,420; II. J. Brumroelhnis ƒ 16,383; A.Sehreu-
der, Almelo, ƒ15,973; H. Wertenbertr, idem, 
ƒ15,95:1; B. G. Markslag ƒ 15,884; J. Kleere-
bezeni f 15,743; lirma A. GroUbengel, Borue, 
ƒ 15.660. De overigen te Hengelo. 

Middelbars* 24 Sept.: het onderhouden 
van- eu het doeu van herstellingen nan bet rijks
archiefgebouw te .Middelburg alsmede het inrichten 
van eenige lokalen tot bewaarplaats der rijks
archieven; ingek. 14 bili.. als: W. van I ije cn 
Zu. ƒ14,350, P. L. van Miert / 14,100, 8. IL 
Vertreirt. Vlissiunen, / 13,900; J. A. v. d. Heil 
ƒ13.380, C. A. GoethaU ƒ13,320, C. van Beers, 
Vlissingen, ƒ13,191; J . de Buck ƒ 13,075, H. P. 
v. d Ree en Zn. ƒ 12,995. J A. Vertregt ƒ 12,960, 
W. A. v d. Harst /'U',920, M.K.Jeras eu Zu. 
ƒ12,610. A. Barendse ƒ12,545, J. M . van 
Ditmars eu Zn. / 12,379, J. Warren, Vlissingen, 
/10,980. De overigen te Middelburg. Raming 
/'12,000. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer. 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantour: 1.1» •»<• Kuytcrkadr, A M S T K I I I H I I . I'iliiianl. :i« link in. 
Hoofdagent voor Nederland, België' on Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering vnn compleeie Badinrichtingen — l'rizaal-Inrichtineen. — 

Shanks Closets zjjn nog niet overtroffen. — Poneldntn Badkuipt-, IJttren Badkuipen.— 
Closets, IVaselilalols, l'rinoirs enz. V K R W V It 'I I X M r a Xlr'. % T I I. A T I E . 

Belast zieb met de plaatsingen tariebttagingeheol Nederland. Zcerconcunecrende prjjzen. 
Teckeninjrcn en prijsopgaven gratis. Wedorverkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

BECKER & BUODINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O E R M E E T -
Ï N A N D E R E 

I J f S T R l M E X T E N , 

voor INGENIEURS, A E C H I T E C T O , 

L A N D ME T E BS, TEEKENAAB8, tam. 

CrcSaurfl leerde 

J*oil wclitilon. 
WEEGWERKTUIGEN. 

NAGKKOMKN AANKONDIGINGEN. 
ZATKKI»A«, * October. 

Kutren, te 11 uren, in „Café Bellevue": 
bet afbreken van vier woniegei UI liet Prinsen
hof en het buuweu van eeue huutluoda. I'll by 
den arch. D. I.ysen. Aauw. 28 Sept. eu 1 Oct, 
te 2[ uren. 

• E t l T H " 1 ™ — -
Tilburir. Het bouwen van twee villa's op 

het terrein nabij villa „(ii.illaume", lang» den 
apoorbaan tc Tilburi;, under beheer van den arch. 
W. F. J. 11. Buumau (zie den volledigen uitalag 
iu bet vori(; nomiuer) i» gegund aan den laafiten 
inschrijver A. liouvveus te Tilburg. 

P. B. W. 8 I N G E N D 0 N I , 
AtlNUEHt. 

L E V E R T i 
•oorten H E K W E R K en 

verdere Banldawerfcen, tegen eonenrreerendo prijaav 

De beste, goedkoopste en soliedste JALOUZIËIM 
en ROLLUIKEN worden geleverd door 

W I L L E N REMMERS k C°.. 
Keizersgracht 409. AMSTERDAM. 

VAM li\IVIUDl?V AT PA G R O O T H A N D E L 
VA^ UiuMultCiii ft! 10., § p ieg:el-Vensterglas, 

A I M> H E B I. Verfwa ren. 
G E O R N A M E N T E E R D 0>LA8. 

GliBR. H E S S E , Damrak 68, 
AMSTERDAM. 

Leveren complecto < ' I . OMKTIv i t i < I I T I M . r . \ . 
, , i i t i i ivnn ti r i M . I : N . 

WASCHIIAKKIIN, ( i A S O K X A M E X T E X enz. Togen concurreerendo prijzen. 
Plaatsing en Inrichting door geheel Nederland. Tockoningen en pryscouranten op 

aanvrage. Wederverkoopera ontvangen het gewone rabat. 

C. A. HUIJGEN, civ.-ingenieur. 
R O T T E R D A M . Stationsweg: 59. 

Vertijtmroordiger MM Ar* #'#.•»•*".» U Villi I. 11SVHSLAVT 
te K A I K E l t S L A V T E i B H . 

I .nehtvcrversrl i lnï , centrale vein arming door middel van warme lucht, i 
of w a r m w a t e r ; locale verwarming door middel van gaa- en van vulkachela. 

Badlnrlehtlncen, atoom-kook- en •toom-waacb.lnrielitlnsea, «ealnre 
• • • n , waterleiding. 

'»• Viigschriften van een groot aantal Inrichtingen, aaowal ia M baltaalaaa alt kl MM 
lan s t a a n ten dienate. 

Projecten worden gratia geleverd. 



Ambachtsschool Arnhem. 
W o r d t g e v r a a g d een 

BOUWKUNDICE 
als L e e r a a r in het Rechtlijnig- en 
Vakteekenen, acte M». aanbeveling. 

Lesuren des "Winters 36 en des Zo
mers 28 uren per week. Traetement 
f1300. 

Aangifte bij den ondergeteekende, 
Directeur der School, tot en met Za
terdag 2 October. 

F. Lz. BERGHUIS. 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schads 

NEDERLANDEN D« l l U U U I l L i l l i L ' L i i ! ran 1846 
' s -GRAVENHAGE, KerMulein, 

hoek l'rinsestraat — Z U Ï P I I E N 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
T E R D A M . Zuitlbluak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Langc-
straat. 

L A G E F B E M I E N . 

F H O T O Z I K C O f i R A P H I K 
e n K t t ' i ' t ' n f \ p e - 1 n r i f h <5 n j ; 

van G. J. THIEME, te Arnhem 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor P h o t o 
l i t h o g r a p h i c , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n a , Tee
k e n i n g e n enz. van MIL Architects 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
z i n c o g r a p h i e voor dc reproductie 
van P l a t e n on G r a v u r e n , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van UIL Uitgevers en op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor 1111 
Drukkers, alles tot de minste prijzen 

P r o s p e c t u s s e n met proeven van bewerking 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

G. J . T H I E M E . 

H O Ü T E x V 

Parketvloeren. 
G E B B . V A N M A L S E N , 

Hto»m t immerfabriek. — D B M H A A O 

W. J. WEISSEIMO, 
N i e n m e n d i j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceert GEIJKTE DUIMSTOKKEN. 
T w e e - e n T i j f Meter l a t t e n , 

STALEN MBETKBTTINGBN, 
B c t l s . o x i . t B , J a l o n s , 

K O P E R E N E N S T A L E N 

Peillijoen, Peillooden, Peilstokken, 
FEILHCHA teWN « s a » . 

M a g a z i j n v a n P a s s e r d o o z e n , 

T E E K E N B E H O F F T E ^ 
mm OtilitcHe iHHtruttienten. 
E t | l ' K R K K S . P l t l N I I V S enz . 

GEBROEDERS LOMMEN, TILBURG. 
Stoomfabrieken van Verfwaren en Vernissen. 

SPECIALITEITEN in C H R O H A A T - en Z I \ K ( a t O I \ i : \ Leveren D R O G E 
en A A X G K M A A K T K V K I t V K X In elke verlangde v e r p s k k i n r — geschikt voor 
Export naar alle werelddeclen. 

Speciaal adres voor Knainel verven! 
PRIJZEN en MONSTERS op aanvrngo grat is tc verkrijgen. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel-cn Constructiefahriek. Schcepsbouwwcri met Dwarshelling, lang SOM 
S t o o m boot e:;-. ]!ngger-en Spoorwegmateriaal. IJzer-cn Kopergicterij. Zware en Lichte Smee-
werken. Ankers. IJzeren cn Stalen Kettingen met certificaat van Llovd's on llureau Veritas 

CARBOLINEUM „KRIMPEN" 
Ier Maatscliï. tot bereiding van Koolteerprodu eten te Krimpen a/d. Uset 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 

Gr. M . B O K S A Co . . Amsterdam. 

JOHN'S 

rsteen-
kap 

en 
I (itdejwneerd in aUc landen van Europa,} 

Z o n . l iegen en W i n d 
Irbelertelketi Schoorsteen. . * e r k e n o p

t
d e n 

. _ trek van den Schoorsteen. 
10 j u a r h a r a n t i e . 

t . oedkooper en beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten. 
Werkt gerui.chlooi. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

Gt tuigschriften, Prospectussen en Inlichtingen verstrekt 
K O It It •: K T K A L F F , Utrecht. (1) 

A l l e e n v e r k o o p v o o r N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
C B E O H O T E E B E N 
B V B * I K T T F . K B E N } e>p atrengate k e u r . 
K V A X I S E E K E N \ 
G E D E E L T E L I J K E C B E O S O T E E K I N G . 

H O U T I I A W D G L — D W A R S L I G G E R S . 

D. J, BREEDVELD, 
Steenhouwer. B - O H R R K C H T . 

iPVert: Gepolijst en gefrijnd HAED8TEBNWBRK. 
W I T T E en G E K L E U B O E .11 A R M K It W K K l i E N . 

ÉAIIIINÏLLJ in verschillende soorten. IMjfHHMl̂ ItL'iillAl»IKiLiS enz. 
Bekroond met de Zilv M,<d , Xat. Tentoonstelling van Nijverheid & Knust, Dordrecht 1897. 

Ter drukkerij der Naarnlooze Vennootschap „Hot Vaderland". 

R E t i A t TII i s : ]•'. W . V A N GKNDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 't-GratenMsge. 
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K( X Ï M A A L S H E R S T E L L E N . 
Verleden weck ontbrak het ons aan tijd, om den 

heer 1!. op zijn stuk over het restaurecren van oude 
monumenten te antwoorden. Thans moge die beant
woording in onze kolommen een plaats vinden. 

Het is waar, dat wij in verschillende artikelen, 
weldra vijftien jaar lang, onze meening over het 
restaurecren van oude monumenten verkondigd heb
ben. Zooveel wij weten hebben wij daarbij altijd als 
het eenige noodige aangegeven, dat een gebouw tegen 
verder verval zou gevrijwaard worden en dat men 
zich zou onthouden van alle vernieuwingen, die niet 
strikt noodzakelijk waren. Omdat men bij al'lc restau
ratics, van Rijkswege ondernomen, in strijd met dit 
beginsel heeft gehandeld, doch zich als ideaal stelde 
het remettte liaiis son ptcmicr (tot, al was die staat 
dikwijls geheel onbekend, hebben wij, wat het Rijk 
verrichtte cn misschien met de beste bedoelingen deed, 
moeten afkeuren. 

Wij hebben in ons laatste artikel over wat aan de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam verricht wordt, gezwegen , 
en het is ons dus niet duidelijk, waarom de heer R. 
dit thans te pas brengt. Wij hebben onze laatste 
nummers nagegaan en vonden het volgende, dat mis
schien als verklaring kan dienen. 

In ons nummer van 24 Juli jl. schreef onze Amster
damsche correspondent: „ D e aanstaande inhuldiging 
van onze Koningin vestigt in den laatsten tijd algemeen 
de aandacht op het gebouw, waarin de plechtigheid 
zal plaats vinden. De architect C. B. Posthumus Meyjes 
gaat op verstandige wijze voort, het kerkgebouw te 
herstellen. Hij tracht niet, ons het monument te laten 
zien in den vorm , dien hij meent dat liet oorspron
kelijk gehad heeft, doch, ofschoon alle dingen onder
zoekende , behoudt hij het goede en toont dus den 
Apostel Paulus met vrucht te hebben bestudeerd. Met 

het noorder-transept beginnende, dat belangwekkend 
eerstclingswerk onzer Renaissance, is hij nu gevor
derd tot den zuidergevel aan den Dam. Groot was 
mijn voldoening toen ik zag, dat hij ook hier aan 
den zeventiende-eeuwschen toestand, na den brand 
ontstaan, niet wil raken, doch dat hij cr zich toe 
bepaalt de pleisterlaag van i860 te verwijderen en 
dc tufsteen waar dit noodig blijkt, tc vernieuwen. De 
aardige zonnewijzer, voor een vroeger roosvenster 
omstreeks 1650 in de plaats gekomen, is niet ver
wijderd en ook de bekroning is gebleven, zooals zij 
sinds dien tijd geweest is." 

Het kan niet van ons gevorderd worden, dat wij 
ons voor al , wat in ons blad geschreven wordt, aan
sprakelijk stellen, ja zelfs niet, dat wij ons daar steeds 
mede zullen vereenigen. Maar in dit geval zien wij 
niet in, hoe, wat ons uit Amsterdam werd geschreven, 
in strijd zou zijn met onze opvatting omtrent de her
stelling van oude gebouwen. 

Het blijkt, dat de heer Meyjes „aan den zeven
tiende-eeuwschen toestand, na den brand ontstaan, 
niet wil raken." Hij handelt daarbij volkomen in onzen 
geest. 

Wij hebben den steiger, op het oogenblik voorde 
nieuwe kerk geplaatst, niet beklommen en kunnen 
dus niet nagaan, of, wat de heer B. omtrent den 
toestand mededeelt, juist is. Maar wij willen gaarne 
aannemen, dat men voor het „toppunt een steen van 
onvoldoende grootte heeft gebruikt, zoodat dc achter
kant van den ronden potbuik een kwart deel plat is 
moeten blijven en nu nog liet gedeeltelijk onbewerkte 
buitenvlak van den te kleinen bruten steen vertoont." 

Of die bekroning achttiende-eeuwsch is, weten wij 
niet. De heer Jan Kalff, die indertijd het bewijs 
daarvan toezei, is tot dusverre nog in gebreke ge 
bleven het tc leveren. Doch ook hier willen w 
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gaarne, ook zonder dit bewijs, den heer B. gelooven. 

Vast staat, dat tal van geslachten den gevel niet 
anders gekend hebben; van de oorspronkelijke lijst 
met haar hogels en kruisbloem weet men alleen, dat 
zij er eenmaal geweest moeten zijn, want op 17e-
eeuwsche prenten zijn zij afgebeeld. Op de weinige 
betrouwbaarheid dezer afbeeldingen is echter reeds 
dikwijls gewezen. Wij willen al weder aannemen, dat 
in dit geval de verbeelding der teekenaars niet heeft 
gewerkt, maar dan rijst toch de vraag, hoe hebben 
hogels en kruisbloem er uitgezien, en die vraag wordt 
door de bestaande prenten geenszins beantwoord. 

Een Rijks-restaurator zou het zich nu niet moeilijk 
maken. Hij zou eenvoudig kruisbloem, hogels, enz. 
in laat-Gothischen trant ten papiere brengen, ze in 
steen laten hakken, en ze doodeenvoudig op den 
gevel laten plaatsen. De gedachte, dat hij bezig was 
een monument te vervalschen, zou hem geen slape-
looze nachten bezorgen. 

Ue heer Meyjes heeft zich, gelukkig, consciën
tieuzer getoond en, twijfelende, zich onthouden. 
Vroeger echter heeft ook hij zich bezondigd, door 
den noorder transeptgevel van een bekroning te voor
zien , die geheel gefantaseerd is en dus weg had be
hooren te blijven. 

Uat dc pleisterlaag van het zuider-transept is ver
wijderd , schijnt ons een verbetering. Of er meer tuf
steen vernieuwd is Jan strikt noodzakelijk bleek, 
kunnen wij niet beoordeelen, maar wij vertrouwen, 
dat de heer Mevjes hier niet te ver zal zijn gegaan. 
Als de „ingedeukte suikerpot" mocht zijn opgefnjnd , 
dan is dit vermoedelijk welstaanshalve geschied. Uat 
daardoor „Yandalenwerk" zou hebben plaats gevonden , 
lijkt ons niet waar, te minder daar „van den pot het 
gebrekkig achterdeel niet opgepoetst" werd en er dus 
ook voor de toekomst zekerheid blijft bestaan, dat 
deze „pot" eenige eeuwen den top heeft gedekt, 

Ue heer B. zal dit wel niet erkennen, doch vol
gende geslachten zullen tot de overtuiging komen, 
dat het geen „eerlijkheid" zou geweest zijn, den 
„ topgeve l zijn rechtmatige en eigenaardige architec
tuur-vormen terug te geven", nu — en dit is on
weersprekelijk — van die vormen niets met zekerheid 
bekend is. 

Toen in de 16e en 17e eeuw tal van antieke beeld
houwwerken werden opgegraven, die door de werkelijke 
„Vandalen" verminkt waren , wilde men „aan het kunst
minnend publiek in de aanschouwing van het oor
spronkelijk onverminkte fraaie geheel eenige vergoe
ding geven voor de ergernis, welke het Vandalen-
werk tot schade der kunst had opgewekt en levendig 
gehouden." Uaarom werden kunstenaar-; van naam 
niet het aanbrengen der ontbrekende armen, beenen 
en hoofden belast. Wat was gemakkelijker dan dat? 
Zij wisten toch immers wel hoe een arm, een been 
of een hoofd er uitzag? Het kwam er maar op aan 
zooveel mogelijk in den stijl te blijven. 

Zoo togen Michelangelo, Bernini en hun tijdge-
nooten aan het werk en zij brachten de beelden in 
hun tegenwoordigen staat. 

Later kwam men to; dc overtuiging, dat deze her
stellers, ondanks hun goede bedoelingen, toch eigenlijk 
Vandalen waren geweest en toen de Grieksche mees
terwerken' naar Londen, Parijs en Berlijn werden over
gebracht , onthield men zich van alle aanvulling, slechts 
dat verrichtende, wat tot behoud van het aanwezige 
kon strekken. 

Met schilderwerken ging het niet anders. Hoeveel 
fresco's, hoeveel olieverf en tempera-schilderingen zijn 
niet, tot in onzen tijd toe, voorgoed bedorven en ver-

valscht door de pogingen welke werden gedaan om 
het „oorspronkelijk onverminkte fraaie geheel" weer 
te verkrijgen ! Ue heer B. moet den heer Bredius daar 
maar eens naar vragen. 

Ue beeldhouwwerken en de schilderijen restaureert 
men niet meer; men vergenoegt er zich mede het 
aanwezige zoo goed mogelijk te bewaren. Het is nu 
de beurt van de gebouwen. Als iemand maar geacht 
wordt verstand van Gothiek of Renaissance te hebben, 
dan mag hij er mede doen wat hij wil. Bijvoegen, 
afbreken , alles staat hem vrij. Is de restauratie afge
loopen , dan wordt hij niet minder geprezen dan zijn 
voorgangers in de 16e en 17e eeuw, die dc gebouwen 
met rust lieten , doch aan dc beeldhouwwerken en de 
schilderijen hunne krachten beproefden. 

Alle schrijvers over kunst betreuren nu de vroeger 
aan beelden en schilderijen met de beste bedoelingen 
ondernomen restauraties. Zelfs Baedeker vermeldt vaak 
„leider restaurirt" of „jetzt durch Restauration ver-
dorben". 

Ue tijd, die ook het restaurecren van gebouwen 
zal veroordeelen, ligt misschien dichter bij ons dan 
de heer B. schijnt te vermoeden. Uan zal het Yiollet-
le-Uuc en Cuypers niet beter gaan dan Michelangelo 
en Bernini, liet is te hopen, dat dan hun zelfstandige 
scheppingen zóó gewaardeerd mogen worden , dat hun 
daarvoor het restauratiewerk, evenals dezen beiden 
Italianen , zal worden vergeven ! 

U E N I E U W E K E R K T E A M S T E R D A M . 
Er is nu licht ontstoken in zake de vraag, waarom 

juist" de heer O. Mengelberg met het ontwerp voor 
het gedenkraam, in de Xieuwe Kerk te Amsterdam 
ter gelegenheid van het inhuldigingsfeest te plaatsen, 
belast is. De heer A . Diepenbrock deelt inde jongste 
Ktoniek daaromtrent het een en ander mede. 

Er stonden in de commissie, die het initiatief nam, 
twee partijen over elkander. De eene was voor I.ecomte, 
de andere voor Derkinderen. Overeenstemming niet te 
verkrijgen zijnde, werden de heeren Israëis , Al lebé 
en Van Riemsdijk met het doen eener definitieve keuze 
belast en zij bevalen den heer Mengelberg aan. 

De heer Diepenbrock breekt nu een lans voor zijn 
geestverwant Derkinderen en is er verontwaardigd 
over, dat drie volkomen onbevoegden in deze uitspraak 
gedaan hebben. Ook ons heeft de keuze van het drie
tal bevreemd. Twee genreschilders en een oud-ingenieur 
die in oudheidkunde liefhebbert, zijn zeker niet de 
aangewezen mannen om over een ontwerp voor een 
glasraam te oordeelen. 

Toch gelooven wij- niet, dat de commissie goed 
gedaan zou hebben met den heer Derkinderen het 
werk op te dragen. Een uitnoodiging tot allen, die 
op decoratief gebied wat vermogen, gericht om naar 
een vooraf vastgesteld programma hunne ontwerpen 
in te zenden, cn dan een beoordeeling door compe
tente deskundigen, ziedaar wat onzes inziens de beste 
weg ter bewandeling geweest zou zijn. 

Het begunstigings-systeem, dat meer en meer het 
vroegere, op openbare mededinging berustende, be
gint te verdringen, komt ons een zeer hatelijk systeem 
voor, wie er ook van profiteert of er de dupe van 
wordt. Wat in eerlijken prijskamp gewonnen is. heeft 
hooger waarde dan wat door intrigeeren, bentge
nootschap of reclame wordt verkregen. 

Wij keuren de wijze, waarop men gehandeld heeft, 
door den heer Mengelberg het glasraam op te dragen, 
af, doch onze afkeuring zou zich niet minder levendig 
hebben geuit, indien de heer Derkinderen de be
gunstigde geweest was. 
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En nu stemt het tot nadenken — de toon van zijn 

stuk laat daar geen twijfel aan — dat de heer 
Diepenbrock, de heeren Israels, A l l e b é en Riemsdijk, 
die hij nu zoo veroordeelt, geprezen zou hebben, als 
zij den heer Derkinderen hadden aanbevolen. 

Personenquesties hebben al van oudsher aan de 
kunst veel schade gedaan. Hoe meer men ze ontgaan 
kan, hoe beter. Daarom , men trachtc tegenover allen 
zooveel mogelijk onpartijdig te zijn, als er een kunst
werk besteld moet worden. Een prijskamp is daartoe 
het beste middel. Wij geven toe, dat ook dit middel 
niet volmaakt is, maar deze onvolmaaktheid mag niet 
als voorwendsel dienen tot een begunstiging, die door 
geen eerlijk man kan verdedigd worden. 

T O R E N S . 

Het Nieuws van den Dag neemt ons artikel over 
de beveiligingsmiddelen der Amsterdamsche torens in 
hoofdzaak over. Het blad voegt daar dan het vol
gende bij: 

nüe Opmerker zegt naar dc feiten, in ons bericht genoemd, 
een onderzook te hebben i n g e s t e l d . Wij moeten dus 
aannemen dat dit zoo is, maar dan vergunne men ons hierbij 
aan te teekenen, dat of dit onderzoek niet is ingesteld ter plaatse, 
waar 't behoorde, i>t' dat 't geschied is met een weinig minder 
o p m e r k z a a m h e i d dan men bij iemand, die Opmerker heet, 
verwachten mag. 

He pijpleiding gaat werkelijk tot een hoogte van TU M., dat is : 
zoo hoog als een stoomspuit het water opvoeren kan. 

Eer wij aan het schrijven gingen, hebben we dit onderzoent bjj 
dc aangpwezen autoriteit, don commandant vun de brandweer. 
Natuurlijk is het reservoir ///.-geplaatst, want was ilit even koog 
als de waterstraal, dan zou het slechts droppelsgew ijze gevuld 
worden. ;t Is echter zoo hoog geplaatst, dat het in het reservoir 
aanwezige water met gemak tot in den top fan den toren kan ge
spoten worden. Pit geschiedt met de aanwezige handspuiten, die 
niet „vau zoor oud model", maar fonkelnieuw zijn (anderhalf jaar 
geleden werden zij aangeschaft); en het is niet „aan twijfel onder
hevig cl' er veel mede uitgorieht zal kunnen worden", want op 
den üoogsten onzer torens (den Wester) zijn er proeven mede 
genomen en daarbij kwam men met het water tot in de keizers
kroon 

De t*:.'eu, door ons medegedeeld, zijn dus alleszins juist. 
Ten opzichte van do beide andere in ons stukje ter loops 

aangestipte punten: het verschil van gevoelen over de waarde 
van bliksemafleiders en het zeldzaam voorkomen vnn ongelukken, 
door den bliksem veroorzaakt, te Amsterdam - wij hebben 
inderdaad niet anders gedaan dan dat verschil geconstateerd en 
die zeldzaamheid in herinnering gebracht, zender conclusies daar
uit te trekken " 

Er is slechts éen plaats, waar het onderzoek, boven
bedoeld, kan ingesteld worden en dat is iu de luiens 
zelf. Als het Nieuws een deskundig medewerker dat 
onderzoek wil opdragen, dan zal blijken, dat wat wij 
schreven juist was. 

Kerst als die onderzoeker geconstateerd zal hebben , 
dat de pijpleiding werkelijk tot een hoogte van 70 M . 
gaat, geven wij ons gewonnen. 

Het is bekend, dat de Westertoren 84, de Zuider-
kerkstoren 70, de Oudckerkstoren 65 M. hoog is. De 
reservoirs in die torens staan ongeveer op de hoogte-
van den eersten omgang. Is er nu boven de reservoirs 
neg pijpleiding aanwezig? Wij meenen van niet, doch 
zullen gaarne, als de bovenbedoelde onderzoeker het 
tegendeel constateert, ons ongelijk erkennen. 

Wij wisten dat er indertijd , toen de pijpleiding (wij 
gelooven in 1892 of '93) gereed was gekomen, proe
ven zijn genomen omtrent het nut daarvan. 

Toen is een stoomspuit aangekoppeld , en werd er 
van den eersten omgang naar beneden gespoten, wat 
veel bekijks trok en indertijd door sommige dagbladen 
werd vermeld. 

Zijn er nu sedert nadere proeven genomen en kwam 
men „toen met het water tot in de keizerskroon"? 
Wij weten het niet en zijn bevreesd, dat ook zelfs 

met „de fonkelnieuwe spuiten, anderhalf jaar geleden 
aangeschaft", zulk een hoogte niet te bereiken valt. 

Doch de brandweer zal, in tegenwoordigheid van 
den deskundigen onderzoeker, de proef nog wel eens 
willen herhalen, I leeft zij inderdaad het verlangde 
resultaat, dan zal dit vele Amsterdammers gerust
stellen , al kan zij ook o. i. niet bewijzen, dat bliksem
afleiders tot de artikelen van onnoodige weelde be
hooren. 

HIJ D E P L A A T . 

De plaat geelt een afbeelding van de huizen, die 
op den hoek van de Raadhuisstraat cn Heerengracht 
te Amsterdam, naar de plannen van de architecten 
II. P. lierlage Nz. en II. Honda, zullen verrijzen. 

De gebouwen worden geheel van zand- en hardsteen 
opgetrokken. De winkelpuien met de recht op- en 
neergaande waterlijsten, dc consoles der erkers met 
hunne afdekkingen zijn hardsteen; het verdere op
gaand gevelvlak benevens het ronde koepeltje is zand
steen. 

Daar de kamers op de bovenverdiepingen wat klein 
waren, is hieraan tegemoet gekomen door eenige erkers 
aan te brengen; die met het koepelvormig torentje 
wordt aan de eene zijde ondersteund door een olifants-
kop en aan de andere zijde door een console. I )eze 
erker dient voor trappen, privaten en een lift. 

De recht afgedekte toren aan de 11 eerengracht is 
zoo hoog opgetrokken om de bouwmuren van het 
belendende perceel geheel te bedekken. 

1). G. HoLSIiOKR. 

U I T B R E I D I N G V A N S T E D E N . 

Een vrij juiste maatstaf, ter beoordeeling van het
geen er te Londen in het bouwvak omgaat, wordt 
gevonden in de verslagen der groote waterleiding
maatschappijen aldaar. 

In Juli van het vorig jaar voorzagen deze maat
schappijen 832,120 huizen van water, terwijl dit getal 
in Juli van dit jaar 846,646 bedroeg. Dus in twaalf 
maanden is er een vermeerdering met 14,526 aan
sluitingen te constateeren, of met andere woorden, 
zijn te Eonden in ronde cijfers 14500 woningen ge
bouwd. 

Volgens een ambtelijke schatting van een paar jaren 
geleden werd toen-ter-tijd opgegeven, dat Londen 
zich gemiddeld elke maand met 1000 woningen uit
breidt. 

Men houde hierbij in 'toog, dat huizen die vele 
woningen bevatten, zoogenaamde huurkazernes, in 
Engeland niet in zwang zijn. 

D E S C H O O R S T E E N K A P V A N J O H N . 

Verschil lende Duitsche vakbladen vestigen den laat
sten tijd de aandacht op de schoorsteenkap v a n J . A . 
John te Erfurt- liet oordeel dier bladen luidt zeer 
gunstig, weshalve er naar onze meening genoegzame 
aanleiding bestaat ook onzen lezers een beschrijving 
dezer kappen te geven. 

Zooals de onderstaande figuren aantoonen, hebben 
deze schoorsteenkappen een beweegbaren helm; op 
alle schoorsteenen , verschelucht- en wasemkanalen 
kunnen zij aangebracht worden. 

De wind kan dezen kappen nimmer het uitstroomen 
van den rook verhinderen, hoe sterk en uit welken 
hoek hij ook waait. 



Het vastroesten der beweegbare deelen is door de 
eenvoudige constructie 
vrijwel onmogelijk. De 
bevestiging der kap is 
heel eenvoudig. Het on
der uitstekende gedeelte 
wordt in het rookkanaal 
gezet en de horizontale 
kraag in een dunne laag 
cement; er moet alleen 
op gelet worden, dat de 
spil, waaraan de helm 
bevestigd is, loodrecht 
staat. 

De kappen worden 
vervaardigd van stevig 
plaatijzer en als zij ge
reed zijn, verzinkt; de fa
brikant garandeert voor 
eene voortdurend goede 
werking. 

Figuur I stelt een ge
wone kap voor; fig. 2 
is dezelfde kap, maar 
met lang middelstuk; 
<. is de kraag, die op 

rust; b is een deurtje, 

Ftg 
rookkanaal het gemetseld 

waardoor het kanaal gereinigd kon worden; bij 
is de helm om de spil draaibaar. 

Fig. 3 geeft eene afbeelding 
van de kap voor toevoerkanalen 
van versche lucht; de werking 
dezer kappen is juist omgekeerd 
van die der schoorsteenkappen; 
laatstgenoemde bevorderen het uil-
stroomen; de eerste het ««stroo
men. Deze kappen zijn zoodanig 
geconstrueerd , dat de mond steeds 
naar de windzijde gericht is. 

De werking van wind, zon en 
regen op open en bekapte schoor
steenen kan met behulp van kleine 
glazen buizen en kapjes gemakke
lijk aanschouwelijk voorgesteld 
worden. 

Fig. 4 toont de werking van 
een luchtstroom, c'ie horizontaal 
over den mond van een open met 
tabaksrook gevulde glazen buis 
strijkt; lig. 5 de werking van een 

van beneden komenden luchtstroom en fig. 6 van de 
van boven inslaande windstroomingen. 

Fig. 

\ 

Pig- 5- Fie: '•• Fig. 4. 

De figuren 7, 8 en 9 stellen de werking der ver
schillende luchtstroomen voor op met kapjes voorziene 
buizen, waarbij onmiddellijk dc aandacht valt op het 
verschil der werking, in de figuren 6 eng voorgesteld. 

Fig. S. Fig. 9 . 

Fig, 10 geeft eene voorstel
ling van hetgeen geschiedt als, 
zooals het in den volksmond 
eigenaardig luidt „dc zon op den 
schoorsteen staat". Men koelt de 
buis van af de lijn ti tot <r be
nedenwaarts met koud water af, 
terwijl men het gedeelte boven 
die lijn, dat den schoorsteen boven 
het dak verbeeldt, op de een of 
andere wijze verwarmt; de rook 
zal dan neerzinken. Wanneer men 
echter de buis meteen kapjevoor-
ziet (fig. 11) en dit verwarmt, 
zal de rook wegtrekken, 

toonen de verschillende werkingen 
van den regen op open en bekapten schoorsteen. 

Fig. 12. Fig. 13. 
Het aanbrengen der kappen bij schoorsteenen, 

waarin meerdere rookkanalen uitmonden , geeft geen 
bezwaren; in bepaalde gevallen kunnen zelfs twee 
of meer kanalen in één kap uitmonden, zooals fig. 
14 aangeeft; dc fig. 15 en 16 stellen de bekroningen 
van schoorsteenen met meerdere rookkanalen voor. 
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Fig. 14- Fig. 15. 

Fig. 16. 

Behalve de gewone schoorsteenkappen in allerlei 
vorm en grootte, levert de fabrikant sedert l Maart jl. 
ook kappen met roet- en vonkenvanger. Dit apparaat, 
dat op onderstaande figuren wordt voorgesteld schijnt 

volkomen aan het doel te beantwoorden en wel zonder 
dat het op den goeden trek in den schoorsteen van 

j invloed is. Integendeel schijnt het toestel, zoo moge
lijk, den trek nog te vermeerderen. 

De constructie van dezen roet- en vonkenvanger is 
het resultaat van talrijke proefnemingen. Ken schuin 
vangbord is in het vierkant gedeelte der schoorsteenkap 
aangebracht; terwijl de rook om dit bord een uitweg 
vindt, stuiten de roetdeelen tegen de wanden der kap, 
vallen op het bord en glijden in een trechter, waar
door zij langs eene buis in een bak vallen, die aan
gebracht kan worden daar, waar hij het gemakke
lijkst te ledigen is. 

Vooral voor fabrieksschoorsteenen is deze roet- en 
vonkenvanger van groot belang. 

Naar ons medegedeeld werd, is dezer dagen de 
iiO,oocrtl' schoorsteenkap afgeleverd. 

De heer Robbert Kal ff te L'trecht heeft van dit 
fabrikaat den al léénverkoop voor Nederland met zijne 
Koloniën en Engeland. 

H E T G E B O O R T E H U I S V A N D R . F A U S T . 
Zooals bekend is betwisten twee plaatsen in Duitsch

land elkander de vrij twijfelachtige eer zich de ge
boorteplaats te mogen noemen van den befaamden en 
beruchten Dr. Johann Faust, namelijk Roda in Saxen-
Altenburg en Knittlingen in YVürttembcrg. 

Te Roda is nu kort geleden het huis, waar Faust 
ongeveer in het laatste vierdedeel der vijftiende eeuw 
moet zijn geboren, voor 6 0 gulden voor afbraak ver
kocht. 

Vijfjaren geleden, toen de commissie voor dc wereld
tentoonstelling te Chicago een klein leger van curio
siteiten-jagers naar alle deelen der wereld uitzond, 
om attracties voor die groote kermis op te sporen, 
vroegen , volgens een Engelsch blad , de brave burgers 
van Roda maar 2 0 , 0 0 0 pond sterling voor het kleine 
hoopje baksteenen, hout, ijzer, mortel en stof, dat 
naar Chicago overgebracht en daar weder in elkaar 
gezet zou worden. 

Maar de prijs werd als wel wat overdreven beschouwd 
en de onderhandelingen sprongen af. En nu moesten 
de vaderen der stad, om instorting te voorkomen, de 
onmiddellijke afbraak bevelen. 

Het gebouwtje stond op een rotsachtige hoogte bij 
het „Jenaisches Thor" en was in hoofdzaak van hout 
gebouwd, zeer wrak en tot onkenbaar wordens toe 
gerepareerd. 

Volgens overlevering dateerde het, gelijk verscheidene 
andere huizen in Roda, van omstreeks 1400 of 1450. 

Dat Faust het levenslicht aanschouwde in een van 
de berookte kamers, met vloeren van gestampte leem, 
en kleine raampjes met in lood gevatte ruitjes, moet 
door verscheidene authentieke berichten in de stads-
kronieken bewezen kunnen worden. 

Voor de bouwkunst is het verlies van deze historische 
reliquie, wanneer men die uitdrukking bezigen mag 
met betrekking tot een zoo onheilig persoon als F'aust, 
van weinig beteekenis en als historische merkwaardig
heid kon het voorzeker op éen lijn gesteld worden 
met de meeste dingen van dien aard, waaraan van 
het oorspronkelijke al heel weinig is overgebleven. 

Vooral gebouwen, die in dit geval verkeeren, geven 
slechts aanleiding tot verkeerde voorstellingen van 
vroegere toestanden en de waarde van een historisch 
monument bestaat toch in hoofdzaak daarin, van die 
toestanden een juist beeld te geven en als document 
te kunnen dienen. De onwetenschappelijke oudheden-
manie van de vorige eeuw zullen wij nu wel ont
wassen zijn. Of de zorg voor de historische monu-
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menton, zooals die heden ten dage wordt opgevat, 
even onschuldig is als die liefhebberij en ons veel 
verder brengen zal, is ccn vraag die wij thans maar 
zullen laten rusten. De burgers van Roda hebben 
zeker wijs gedaan geen geld aan een restauratie te 
verknoeien. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TK GROXTXGKN. 

}\rgaderïng Zaterdag 25 September 1897. 
De Voorzitter, de heer L . M. Moolenaar, opent de vergadering 

met de mededeeling, dat er van de regelingscommiseie der rarfische 
tentoonstelling in ingekomen een prospectus, en cone brochure, 
die den volgenden keer ter tafel zuilen gebracht worden. Voor 
belangstellenden liggen ZÜ * e r inzage. 

Voor eene uit te schrijven prijsvraag, het 2e pant der agenda, 
«telt liet Bent uur voor eene keuze uit: 1. Kene stra&t- of plein-
•entering; 2. Eene eerepoort; 3. Kene tribune vooi* een wedren. 
Geen der leden wenscht hieraan een onderwerp toe te voegen. 
Het 8 van dc 15 stemmen wordt no 2 gekozen, waarvan het 
Bestuur een concept-programma zal gereed maken, 

Oc notulen van de April-vergudcring worden gelezen en goed
gekeurd. De heer I). Bekkering, 2e Secretaris, geelt hierin een 
beknopt verslag van het rapport vun de commissie van mate-
rinlenkeiinis, dnt wij hier in zijn geheel laten volgen. 

Naar aanleiding van de ingekomen vragen: „lo. Wat is de oor 
zaak, dat sommige houtsoorten door den boutworm worden aan-
geteut, terwijl andere daartegen bestand zijn 'r Hoe komt bet, dat 

Dat een uitgebreid onderzoek onzer nuttige houtpoorten vol
gens een vast plan met betrekking op de in bet voorgaande op
geworpen vragen van groote practische waarde zou zijn, kan M I 
niet meer betwyfeld worden. 

De tentoongostolne platen: „Bouwfrngmenten", bijeengebracht 
door A. C. Boerma on J. de Haan, en „Decoratieve motieven" 
worden met belangstelling beschouwd on druk besproken. 

De volgende vraag uit de vragenbus wordt de commissie ter 
band gesteld: 

„Welke doorsnede moot een wahuuur hebben, die 8 M. boven 
de fundeering boog is en achter tot de volle hoogte is aangevuld 
met zandgrond; de muur gemetseld van klinkers'1. 

Met een woord van dunk aan dc leden voor hunne tegen
woordigheid sluit de Voorzitter de vergadering. 

VERKENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TK L E I D E N . 

liVOalfdt l'ergadering van September I8i)7. 
Aan deze vergadering ging vooral eene kunstbeschouwing vnn 

bet plaatwerk: „Denkmaeler der Renaissance in Daenemark", 
van verschillende patronen behangsels en van modellen in klei 
van den heer Bieslot. 

Voor de expositie werd dank gebracht aan de heeren i \ de 
Wilde Pz., C. \ \ \ II Veretor eu Fred. A . Wempe. 

De Voorzitter, de heer C. R. van Ruyven, opende met een 
hartelijk welkom deze vergadering. Do notulen werden ongewij
zigd goedgekeurd. Kr waren ingekomen 2 antwoorden op de prijs
vraag tot het ontwerpen van een rek voor kunstbeschouwingen. 
De Jury besloot den prys onder de heide inzenders te verdoelen, 
daar de constructie van deze 

fiouUoorten In de luchtstreek" waar'Te g ïöe ie^VrdeV wernen* j ^^^Z^ 
aangetast dan wanneer ze worden verplaatst naar een geheel ander | en in samenwerking met het Bestuur eenige rekke!, doen ver! 

vaardigen, waaruit eene keuzo zal worden gedaan. Omtrent de 
uit te schrijven prijsvraag werden dc volgende voorstellen gedaan, 
nl van de heeren Van Driel. Du Wilde. De Ridder en llamstra : 

klimaat P" heelt de commissie de eer eenige mcdeduclingen te doen, 
voorkomende in de „Baumaterialkunde", volgons waarnemingen, 
die door den heer Kmilo Mer zijn gedaan. 

De wormstekigheid komt het meest in zetmeelrijk hout voor, 
waaruit dc <?e volgt rekkiog voortkomt, dat bet zetmeel den in 
secten tot voedsel dient. Inderdaad is het dan ook aangetoond, 
dat het door de insecten uit het hout geworpen boutmeel steeds 
vrij van zetmeel is. .Om dit vraagstuk proefondervindelijk te on
derzoeken, plaatste Mer schijven M U I eikenhout drie jaren op een 
plaats waar zy aan wormstekigbeid zeer blootgesteld waren. Uit 
enkele schijven was het zetmeel van te voren geheel, uit andere 
gedeeltelijk verwijderd, terwijl de overige hett ormual zet meclgehalto 
bezaten. De schijven waren ged-irendc den gelieelen duur van liet 
onderzoek door elkaar geplaatst Na verloop van drie jaren bleek 
dat do voorwerpen n aar ma te van hun zetmeelgebalte door de 
insecten aangetast waren. De schijven met veel zetmeel waren 
totaal stukgevreten, die met minder zetmeel slechts weinig aan
getast, terwijl de zetmeelvrije geheel verschoond gebleven waren 
A l hebben de medegedeelde feiten slechts betrekking op eiken 
hout, toch is het zeer wel mogelijk, ja waarschijnlijk, dat proeven 
niet andere houtsoorten hetzelfde resultaat zouden gegeven hebben. 

Van een anderen kant mag echter niet over liet hoofd worden 
gezien, dat in bepaalde gevallen stollen voorhanden zijn of onder 
omstandigheden zich vormen kunnen, die geschikt zijn schade
lijke insecten op een afstand tc houden. 

Het al of Diet plaats vinden dezer bij/ouderlieden kan men 
alleen door proeven beslissen Mer heeft verder waargenomen, 
dat bij ontschorsing van den stam drie, vier maanden vóór het 
vellen, het zetmeel geheel verdwijnt. 

Kene zoodanige verwijdering vun zetmeel kan men reeds ver 
oorzaken door eenvoudig een ring van verscheidene centimeters 
lengte in de bovenste stamhelft weg te nemen, onder voorwaarde, 
dat men de eventueel zich vormende spruiten verwijdert Als 
meest geschikten tyd voor het wegnemen van de schors noemt 
Mer het voorjaar (einde van Mei). 

Do methode van Mer tot verwijdering van zetmeel uit hout 
kan natuurlijk voor dc praktijk niet in aanmerking komen, omdat 
de uitvoering veel te kostbaar en omslachtig zou zijn. Dc kunst
matige verwijdering kan echter in vele gevallen gemist worden, 
omdat zü door de natuur plaats vindt. De pijnboom, die ge
durende den zomer zeer zetmeelrijk is, verandert dit in den heriat 
in vet en blijft een typische „votboom ' tot bet voorjaar. 

Bij den beuk heeft het omgekeerde plaats Om deze houtsoorten 
vrij van zetmeel te verkrijgen, behoefde men ze dus slechts te 
vellen, vóór de zetmeelvorming intreedt. Tot nu toe kan men 
echter, zelfs voor onze gewichtigste, nuttigste houtpoorten niet 
met zekerheid het tijdstip bepalen, waarop de zetmeel vorming 
intreedt, aangezien het aan vertrouwbare onderzoekingen ont
breekt Slechts dit is zeker, dat dergelijke veranderingen in céne 
vegetatieperiode meermalen kunnen plaats vinden en dat de 
vroegere ol latere intrede daarvan, van invloeden van klimaat, 
vooral echter van weder afhankelijk Is cn bovendien dat de ver
anderingen in questie zich iu hepanldo gevallen zeer spoedig 
(binnen veertien dagen) voleindigen. Ken linde iu de omstreken 
van Stuttgart was van vet doordrongen op den I8n Mei 181)4 en 
bij bet onderzoek op 3U Mei d. a. v. bleek, dat het vet was verdwenen 
en in de plaats daarvan zetmeel eu glucose getreden waren. 

Einde April Us'.)4 was een beuk op dezelfde plaats nog rijk aan 
zetmeel en medio Mei (misschien reeds vroeger) reeds ryk aan 
vet, terwijl zetmeel nog slechts in sporen aanwezig was. 

een eerepoort in bout, een hoofdingang voor een hoerenhuis en 
van een telefoonstation, liet Bestuur stelde voor. tiet vervaardigen 
van kuiist-industrieele voorwerpen Uiertoe werd besloten, terwijl 
de le prijs tot een maximum bedrag zal worden aangekocht, en 
ouder de leden worden verloot. De deelneming blijft beperkt tot 
Leiden 

De heer Mulder exposeerde eene collectie monsters tegels van 
de tegelfabriek van den heer De Starier te IJmuiden. Dit mate
riaal genaamd „ Marbrit" is onderzocht aan bet proefstation 
..Koning en Bienfait" te Amsterdam en gebleken te zijn van 
uitstekende boedanigheid. 

Alsnu was het woord uan de spreker voor dezen avond, den heer 
C W. 11. Verster alhier, die tot onderwerp had gekozen: „Keu 
en ander over ornement in verband met do natuur". Xa eene 
korte inleiding behandelde spreker in het eerste gedeelte van zijn 
voordracht meer uitvoerig liet plant-eu dier-ornemeut in de natuur 
en eon en ander uit de verschillende stijlen. Over 't algemeen, 
zoo zeide spreker, wordt nog te weinig begrepen, dat getrouwe 
kopie naar de natuur, weinig of niets met kunfU heeft le maken. 
De verschillende natuurlijke vormen moeten beslist gestyliseerd 
w orden. 

Door tal vun lichtbeelden werd deze lezing verduidelijkt, en 
werden o. a een Komeinscli ornement, verscheidene Gothische 
typen, ontwerpen voor behangselpapieren cn dergelijke op duide
lijke wijze in beeld gebracht. In do zaal waren voorts aanwezig 
stalen vnn wandbeklecding naar ontwerpen van Walter Crane, 
en oorspronkelijke teekeningen van den lieer Duco Crop, to 
Haarlem. Verblijdend noemde de heer Verster het, dat ook by 
ons te lande dc decoratieve kunst meer eu meer wordt beoefend. 
Hij Doemde do namen DijsselhoH', Lion Cachet, Xieu«venhuis, 
Sluyterman, Van Hoytema, Duco Crop, Wenckebach, Th, Molken-
boer . Roland Holst en andere, terwijl hij ook Jan Veth memoreerde , 
die door do vertaling van „Kunst en Samenleving" van Walter 
Crane, zich ten opzichte van de decoratieve kunst zeer verdien
stelijk heeft gemaakt Met den wensen dat dc daarin verkondigde 
kerngezonde begrippen omtrent kunst meer en meer ingang vin
den, besloot spreker ziju belangrijke verhandeling. 

Onder applaus bracht de Voorzitter hem hulde. Ken voorstel 
van den heer .1. A. Verhoog, om het materiaal, voor dc prijsvraag 
benoodigd, gratis te verstrekken, zal in overweging genomen wor
den. Ken zestal vrugen zal in de volgende vergadering behandeld 
worden. 

Met een hartelijk woord van opwekking sloot de Voorzitter dezo 
vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TK AMSTERDAM. 
105S .CV vergadering van Woensdag 2tj Svp/ j S 9 7 . 

Nu opening cn lezing der notulen werd 't woord gegeven aan 
den lieer .1. Aanstoots, opzichter der telegraphic tot het houden 
vun zijn lezing over het onderwerp: „iets over tclegrnphio en 
telephonic''. Do beer Aanstoots begon zijn voordracht met oen 
uit»eiizetting der grondslagen, waarop de telegraphic berust, om 
daarna, zoowel historisch als technisch, dc geschiedenis van hst 
telegraaftoestel tc ontwikkelen. 

In 1832 Was Morse de man, die een goed toestel samenstelde 
dut, met eenige verbeteringen, nu nog het toestel is. 
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Dc Amerikaan I luges vond een zeer goode verbetering uit, 
waarbij men in plaats van het telographische schrift gewone let
ters en cijfers op den ontvanger verkreeg. Dit laatste is zeer 
ingewikkeld en kostbaar, waardoor 't nog niet zoo algemeen is 
als dat van Morse. 

Beide toestellen waren aanwezig en werden door den spreker 
duidelijk verklaard, waarna nog eenige verklaring omtrent de 
telephonic plnats vond. 

Een welverdiend applaus volgde hierop, waarna de voorzitter 
namens dc leden den heer Aanstoots dank bracht voor dc belang
wekkende bijdrage. 

Als lid werd aangenomen O. 1). Zurmiihlen. 
Bij dn schetsprijsvrugen 181)7 werden bekroond do heer Joh. 

van Aspercn Jr. (asp. lid) voor „Eindiging van een gevel bij een 
plat dak", en de heer B. van Bilderbeek Jr. (asp. lid) voor een 
„Stempel voor bet Genootschap'1. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GnAVENHAOE. De ingenieurs Beversen en Van Hoorn hebben 

zich tot den Minister van Wuterstaat gewend met bet drieledig 
verzoek: lo. hun concessie te verleenen voor aanleg en exploitatie 
van haten werken aan den Hoek van Holland in verbinding met 
een iocaalspoorweg naar Scheveningen; 2o. daarvoor een rijks 
subsidie van eon millioen toe tc kennen en kostcloozen afstand 
van ryksgronden aan deu Hoek van Holland; 3o. een wet in te 
dienen tot onteigening van de volstrekt noodige gronden. 

— Donderdagnamiddag werd in de feestelijk versierde boven
zaal van het /.-II. Koffiehuis aun Dr. 1'. J. 11. Cuypers, die reeds 
in do maand Mei 11. tot ecrelid van do Vereeniging Arti et In
dustriae was benoemd, in een buitengewone bestuursvergadering 
by monde van deu voorzitter Joh. Mutters Jr. en onder aanbieding 
van den eerewyn, een fraaie oorkonde uitgereikt, door liet lid der 
vereeniging. den heer J . W. II. Berden, architect alhier, ver
vaardigd. 

In de door hem gehouden toespraak deed de voorzitter bijzonder 
uitkomen, dnt waar Dr. Cuypers in de laatste maanden nllerwege 
als groot bouwkundige was gehuldigd, ook dc kunstnijverheid den 
grooton meester den cijns borer vereering en hoogschatting ver
schuldigd was. 

In hartelijke bewoordingen dankte Dr. Cuypers voor de hem 
toegebrachte hulde, terwijl hij steeds bereid zou worden bevonden 
alle pogingen om de kunstnijverheid tc verlevendigen te steunen. 
De vereeniging „Arti et Industriae" zou in dit opzicht steeds op 
zijn hulp kunnen rekenen. 

AMSTEIIDAM. Ilet beurs ontwerp en model zijn in de loods op 
het Damrak voor de Raadsleden en leden der commission te zien 
geweest en zullen weldra voor het publiek tentoongesteld worden, 
nadat eenige wijzigingen zijn aangebracht, welke men in over
eenstemming met den architect heeft goedgekeurd. De aanbeste
ding van het gebouw- zal eerst in het begin vun het volgende 
jaar plants hebben. 

DELFT, Omtrent de vernieuwing van de hoektorens vnn den 
Oade-Kerktoren alhier, waarvan de aanbesteding reeds heelt plaats 
gehad, kan liet volgende worden medegedeeld: 

Door Dr. Cuypers is, in opdracht van den Minister van Biu
nenlandsehe Xuken, een bezoek gebracht aun den toren; in hut 
rapport, dat hij over het bezoek uan B. en W. van Delft uit
bracht, betwijfelt Dr Cuypers ol' een nlgehccle slooping en ver
nieuwing wel noodig is; om daaromtrent zekerheid te hebben, 
zouden de hoektorens moeten worden besteigerd en van de laag 
portland-00ment, waarmede zij aan do buitenzijde bepleisterd zijn . 
moeten gezuiverd worden; eerst nu dit onderzoek zou een oor
deel kunnen geveld worden over den omvang van de uit te voeren 
herstellingen of vernieuwingen. 

Xaar aauleiding van dit rapport hebben B. en W. het noodig 
geoordeeld, om, met volkomen instemming van den gemeente-
arebitect, iu deze zaak advies te vragen aun twee andere des
kundigen, waartoe zij uitnoodigdeu de heeren !•'. J . Xieuwenhuis. 
directeur der gemeentewerken te Utrecht, eu C. B . Posthumus 
Meyjes, architect tc Amsterdam. 

Deze heerou hebben na een herhaald onderzoek van de vier 
hoektorens, en na daarna kennis genomen te hebben van de ter 
zake gewisselde stukken, dezer dagen rapport uitgebracht, waarin 
zg tot de volgende conclusion komen: 

dat do vraag, of voorziening uit het oogpunt van veiligheid 
noodzakelijk is, volmondig met ja moet worden beantwoord; dut, 
beschouwd van ccn archeologisch standpunt, oen radicale, ulge-
hoelc slooping der vier hoektorens gelijktijdig niet gewenscht is, 
dat hector uit een technisch eu waarschijnlijk ook uit een tinun-
ciecl oogpunt beschouwd, do ulgehcelo vernieuwing zeker is te 
verkiezen hoven berstelliug. De dcHkundigcu wijzen erop, dat de 
gemeente-architect in zyu rapporten uitgegaan is van hot denk
beeld, dat geheele vernieuwing niet dringend noodzakelijk is, 
maar dat de verschillende overwegingen van tinancieolon en tech-
nÏHchen aard en dc tocstund, waarin verschillende gedeelten zich 
bevinden, teu slotte ertoe geleid hebben de geheele vernieuwing 
voor to stellen. De deskundigen raden echter uan om te beginnen 
met do afbraak vau don slochtsten hoektoren; blijkt hy do slooping 
de toostand beueden do verwachtingen, zoo slope men verder; 
blijkt dezo echter boven verwachting gunstig, duu hohoude cn 
herstelle men wat niet Biecht is. Vindt men bij het af broken den 

toestand van dien aard, dat geheele vernieuwing noodig is, dan 
mogen de technische voordeden de archeologische overwegingen 
beheerschen ; de hoogst eenvoudige geometrische vorm der spitsen 
doet niet een behoud vun het oude ïi tout prix noodzakelijk zyn. 

Dientengevolge wenschen thans B. en \V. , dat de Raad zich 
nltspreke over de wijze, waarop het werk zal geschieden; zy 
hebben bet werk niet gegund, maar leggen thans over een rap
port van den gemeente-architect, waarin wordt voorgesteld, out 
met don Inagsten inschryver in onderhandeling te treden omtrent 
de uitvoering van het werk, dat deels in dagloon, deels volgen» 
tariefpryz.cn per eenheid van hoeveelheid, deels in aangenomen 
werk kan geschieden cn waarhij al naar bevind van zaken zal 
worden overgegaan tot vernieuwing of tot restauratie. Mocht hot 
blijken, dut werkclyk liet werk van dien aard is, dnt geheele 
of nagenoeg geheele vernieuwing noodig is, dun zullen de kosten 
belangrijk hooger worden, dan het zich hij do besteding volgens 
de aannemingssom liet aanzien. 

In de op Vrijdag gehouden vergadering van den Gemeenteraad 
werd door het lid, den architect J . B. Schelling, het voorstel 
gedaan om het raadsbesluit vun 21 Juli , waarbij tot de aanbe
steding besloten werd, in to trekken en eene commissie te be
noemen om met den gemeente-architect de zaak tot een goed 
einde to brengen. Het voorstel toch, dut thuus aun do orde wordt 
gesteld, is zoo uitgebreid, dat de leden zich vooraf goed op de 
hoogte moeten stellen om het in een volgende vergadering to 
kunnen behandelen De heer Schelling drong erop aun de com
missie zoo spoedig mogelijk te benoemen, opdat zij getuige zou 
kunnen zyn van hot afbreken van bet bovenste deel van do 
spits van deu noordoostelijke!! hoektoren, dat voor bet trekken 
van conclusiën voor de verdere restauratie van belang mag geacht 
worden; daarbij komt dat het nemen van een goeden maatregel 
niet mug afstuiten op overdreven vrees voor een min ot meer 
gevaarlijken toestand, dio reeds tal van maanden bestaat. 

Ten einde oogenblikkelijk gevaar te voorkomen worden B. en 
W. gemachtigd slechts zooveel af te breken als absoluut noodig 
is om gevaar te voorkomen. 

P 11 K S O X A L I A. 
— Bij deu Waterstaat in Xed.-ludië is: 
V e r I e e n u een juur verlof wegens luiigdurigcn dienst aan 

den architect 2c kl. i l . <J. Burkunk. 
O v e r g e p l a a t s t : naar het gouvernement Sumatra's West

kust t«n einde als eerstaanwezend ingenieur in de residentie 
Tapanoeli op te treden, de ingenieur 2e kl. G Pb M. 11. de Pelser 
Berensberg; naar Soerabaja de architect le kl. P. de Schrijver. 

B e l a s t : met dc waarneming der tietrekking vun architect 
2e k l . du ambtenuurop non-activiteit J. I lillen, laatst architect l ok l . 

Ue p l a a t s t bij de directie, do ter beschikking gestelde hoofd
ingenieur op non-activiteit W. E. lleskes. 

A a n g e w e z e n: als chef der le wnterstautsal'deeling, do 
hoofdingenieur le kl. L. H. Sliukers, thans bij dc directie geplaatst. 

— Iïy den dieust van het mijnwezen zijn benoemd tot inge
nieur 2e kl. de ingenieurs 3e kl . by dien tuk van dienst U. J . 
Boers en A. 11. van Lessen; laatstgenoemde thans gesteld ter 
beschikking van den hoofdingenieur, chef vun den spoorwegdienst. 

— B e n o e m d : tot ingen. le k l . bij den aanleg van Staats
spoorwegen J . I'. P. Richter, tbaus tijdelijk die betrekking he
li leedenae. 

— Door den Minister vau Koloniën zijn do hoeren I. Wouters 
en F. Vos gestold ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
vnn Ned.-Indië' om te worden benoemd tot udjuuct-iugeuieur bij 
de exploitatie van Staatsspoorwegen nldaur. 

— Aun deu heer A. II. W. van der Vogt is op verzoek eervol 
ontslag verleend als leeraar iu bet reeutlynig teekeuen aan do 
burgerschool eu burgeravondschool to Zioriksce. 

— Aan de dagtcekenschool voor jonge dames te Amsterdam, 
waarvan directrice mej. Betsy Kerlen, werd, iu plaats vun mej. 
Willy Keuchenius, dio eervol ontslag bad gevraagd, tot leeraros 
iu do schilder- cn toekenkunst benoemd mej. Joh. Stnmpff, te 
Amsterdam. 

— Met ingang van 1 October j l . is benoem J tot tyd. opzichter 
Spoorweg-mij te Rotterdam, 
ruveuhuge. 

bij de verbindlngabaan der Hull. U z . s 
do heer J . Th. Van der Chys, te 's-Gr 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— O p z i c h t e r - t o e k e n a a r , bekend met detailloereu, to 

Rotterdam. Adres, met opgaaf vau refer, (stukkon worden niet 
teruggezonden) onder no. ü3'.r42, Bureau A'. Rott, O. 

Co in pa gu o n , met 5 ü 10 mille, tot exploitatie van eeu 
lucratief artikel. Adres lett. R. X . , Bureau dezes, (Zie advert, in 
he/ vorig nummer.) 

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

iM'oitM.vTiKueitKAU T K C I I N I S C H E V A K V K H K K M U I X U , AMSTERDAM. 

Opz.-landmeter, leeftijd 35 jaar, vorl. sul. / 900 a 1200 per jaar. 
Opzichter, „ 22 „ „ „ „ 00 a 70 por maand. 

. - „ 40 u 60 „ „ 
Opz.-teekeuüur 
Ass.-opz.-tcok. 
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R K I S H E R I N N K R I N G K N. 

D O O K 

A . W . WEISSMAN. 

VIII. Genua. 

(Vetvolii van pag. 30S.) 

Op de l'iazza Annunziata volgt de Via Cairoli, 
vroeger Via Xovissima geheeten. 1 lier trekt het Palazzo 
Balbi de aandacht door zijn imposanten gevel. Of
schoon het gebouw uit de 18e eeuw afkomstig is, 
zoo behoort het toch onder de belangwekkendste van 
Genua. Aan de zuidzijde der straat gelegen, loopt liet 
terrein, waarop het paleis staat, sterk hellend naar de 
Via Lomellina. De bouwmeester Gregorio Petondi heeft 
daarvan gebruik gemaakt, om het trapportaal aan dc 
eene zijde lager te doen beginnen , dan aan de andere. 
Komt men van de Via Cairoli binnen, dan ziet men 
twee trappen naar de binnenplaats omhoog gaan, ter
wijl daartusschen een trap naar de Via Lomellina, 
onder de binnenplaats door, afdaalt. Deze aanleg 
maakt een uitermate imposanten indruk. 

Halverwege deze straat leidt een andere, Via San 
Siro, naar de kerk van dien naam, een koepelgebouw 
van [y ,o , doch met een gevel uit het begin dezer 
eeuw. Van binnen is de kerk met prachtige fresco's 
versierd, als wier vervaardiger Carlone genoemd wordt. 
In de koornis is San Siro met een draak geschilderd; 
het gewelf van den kruisbeuk geeft tafereelen uit het 
leven van Constantijn den Grooten te zien. Het paradijs 
versiert den koepel, en het leven van St. Pieter vult 
het gewelf van het schip. De zeer oude Romaansche 
klokketoren der vroegere kerk, zeker uit de elfde 
eeuw, is bewaard gebleven. 

Ik vervolg nu weder de Via Cairoli en kom dan 
aan de Via Garibaldi, als Via Maggiorc in 1550 door 

Galeazzo Alessi uit Perugia aangelegd. Dit is de eigen
lijke straat der paleizen. 

Kerst komt het Palazzo Rosso, dus genoemd naar 
zijn roode kleur. Het werd in 1624 door Bartolomeo 
Bianco voor de familie Brignole gebouwd. De laatste 
afstammelinge van dit geslacht was gehuwd met den 
hertog van Galliera. Hun zoon Filippo gaf het paleis 
met zijn kostbaren inhoud aan de stad ten geschenke 
en ging onder den naam van De Ferrari te Parijs 
wonen, om zich aan het onderwijs te wijden. 

Uit een architectonisch oogpunt beschouwd, biedt 
dit paleis, ofschoon het van goede verhoudingen is, 
geen bijzondere merkwaardigheden. Onder de schil
derijen bevinden zich zeven fraaie portretten van Van 
Dijck, een Mars en Venus van Rubens, en ook goede 
werken van Paris Bordone, Tiziano, Paolo Veronese 
en Tintoretto. 

Het Palazzo Bianco, aan de overzijde, is mede 
door Filippo de Galliera aan de stad geschonken. 
Het bevat ook een fraaie collectie schilderijen, doch 
de tijd ontbrak mij om die in oogenschouw te nemen. 

Daarom vervolgde ik mijn weg naar het Palazzo 
del Municipio, thans het stadhuis van Genua. Het is 
daarvoor echter niet gebouwd. Roceo Lurago uit Como 
ontwierp het in 1564 als paleis voor Nico ló Grimaldi, 
doge van Genua. De betrekkelijk smalle straat doet den 
gevel niet geheel tot zijn recht komen. Hij bestaat uit 
een forsch basement en twee verdiepingen en wordt door 
een prachtige lijst bekroond. De benedenste verdieping 
heeft als rustiekwerk behandelde pilasters, de bo
venste zijn fijner behandeld. In het midden is een 
portiek met bekronend motief. De tuin strekt zich ter 
wederzijden van het paleis uit. Daarom zijn daar sier
lijke loggia's aan den gevel toegevoegd. De details 
en de profielen van dit paleis getuigen van groot 
meesterschap, wat des te meer treft, omdat dikwijls 
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dc detailleering der Genueesche paleizen hunne zwakke 
zijde moet heeten. 

E e n vestibule van inderdaad grootsche afmetingen 
bevat een trap, die naar de hooger gelegen binnen
plaats leidt. Aan de achterzijde van deze binnenplaats, 
die door kolonnades wordt omgeven-, ligt dc hoofd
trap, die naar de groote raadzaal voert, welke met een 
modern fresco, Columbus verbeeldend, is versierd. 

Links gaat men naar den Salolto rosso, waar ver
scheidene schilderijen bewaard worden, o. a. een 
IL Maagd, van Gerard David, die te Üudewater ge
boren is. In een glazen kast ligt hier ook de viool 
van Paganini, die op zekere tijden door beroemde 
violisten mag worden bespeeld. Het laatst moet Sivori 
zich daarop hebb-n doen hooren. 

Nu volgen de paleizen elkander op. Eerst komt 
het Palazzo Serra, door Alessi ontworpen, maar in 
de 18e eeuw verbouwd. Uit dien tijd is de achtkante 
vestibule afkomstig. I let Palazzo Adorno onderscheidt 
zich door een eenvoudigen , doch welgeordonneerden 
gevel. 

Het Palazzo Podesta is in 1563 door Giambattista 
Castello, gezegd il Berganiasco, ontworpen; het Pa
lazzo Ambrogio Doria heeft een modernen gevel. Zijn 
deze beide minder merkwaardig, het Palazzo Spinola 
is daarentegen een van Alessi's beste scheppingen. 
De gevel is met fresco's versierd en daarom eenvou
dig van lijnen gebleven. Maar dc vestibule, met haar 
prachtige trap, die naar ruime binnenplaatsen leidt, 
is bijzonder gelukkig geordonneerd. Dit paleis is 
van 1558. 

Nu volgt het Palazzo Parodi, ook van Alessi en 
in 1567 gebouwd. De gevel is in rustiekwerk behan
deld; de binnenplaats heeft fraaie kolonnades. 

Eenvoudiger zijn het Palazzo Cataldi, en het Palazzo 
Gambaro, beiden van Alessi, doch het Palazzo Cam-
biaso, van denzelfden bouwmeester, is, vooral van 
binnen, weer prachtig. Men staat er over verbaasd, 
hoeveel verscheidenheid de meester aan éénzelfde en 
dikwijls terugkeerend motief heeft weten te geven. 

Nu is deze straat der paleizen een der drukste van 
Genua. De meeste dezer monumentale gebouwen zijn 
niet meer iu gebruik als patricier-woning , doch dienen 
als kantoren, ja zelfs als magazijnen en dergelijken. 
Tegen de gevels zijn allerlei reclameborden aange
bracht en zou krijgt men eenigszins den indruk van 
vervallen grootheid. 

De Via Garibaldi komt uit op de Piazza P'ontane 
Morose, met het Palazzo Pallavicini, in 1565 door 
Francesco Casella gebouwd, maar later door Pelle
grini en Piccaluga veranderd. Ook het Palazzo della 
Casa, uit de 15e eeuw en geheel in middeneeuwschen 
stijl, trekt hier de aandacht. 

Een drukke winkelstraat, de Via Carlo Felice leidt 
11 u naar de Piazza de Ferrari, die voor Genua is wat 
de Dam is voor Amsterdam. Van daar vertrekken 
de omnibussen, daar staan de rijtuigen, daar is het 
drukste verkeer van de geheele stad. De bouwwerken 
aan dit plein zijn niet van veel beteekenis. Het Teatro 
Carlo Felice is een gebouw van omstreeks 1840, dat 
door zijn reusachtig Dorisch portiek zonder fronton 
min of meer aan de Beurs te Amsterdam herinnert. 

Ik ga daarom een nauw straatje, de Salita San 
Matteo in , om de kerk van dien naam op te zoeken, 
waar Andrea Doria begraven ligt. Ik krijg nu een 
kijkje in het oude Genua, welks straten zoo nauw 
zijn, dat wij ze steegjes zouden noemen. De hooge 
huizen doen ze nog enger schijnen. 

Het pleintje vóór de kerk is klein en heeft een 
zeer antiek aanzien. Hier en daar fragmenten van 

J 3e-eeuwsche architectuur, op zonderlinge wijze ver
bonden met gevels uit lateren tijd. 

De kerk maakt geen imposanten indruk. Haar lage 
gevel bestaat uit lagen van afwisselend zwart en wit 
marmer. Een Gothisch portaal en twee roosvensters, 
ziedaar alle versiering. Maar overal zijn opschriften 
in het marmer gehouwen, die de overwinningen door 
het geslacht Doria behaald vermelden. 

Als men binnentreedt vindt men een interieur in 
Renaissance-stijl, het werk van Giovanni Angelo 
Montorsoli. De drie beuken zijn met fresco's van Luca 
Cambiaso versierd; twee oxalen, twee predikstoelen 
zijn fraai gebeeldhouwd. Het koor ligt hooger dan 
de kerk; de krypta bevat het graf van Andrea Doria, 
een meesterstuk van eenvoud en bevalligheid. Het 
geheel is een der eigenaardigste scheppingen der 
Renaissance. Dc betrekkelijk schaarsche verlichting 
geeft er iets mystieks aan 

Een deur ter linkerzijde leidt naar een kruisgang 
in Gothischen stijl, met dubbele colonnetten. Het mid
den is beplant, de wanden zijn weder met opschriften 
bedekt, die op de Doria's betrekking hebben. Deze 
oude kloostertuin, tusschen de hooge huizen gelegen, 
ademt een volkomen rust. Men zou niet meenen zoo 
dicht bij het gewoel van een drukke stad te zijn. Ik 
dacht aan het Begijnhof tc Amsterdam. 

Nu weder terug naar de Piazza de Ferrari en dan 
door de Via Sellai naar de Piazza Nuova , die daar
mede haast één geheel uitmaakt. 

Hier staat de kerk Sant' Ambrogio, door de Je
zuïeten sinds 1589 gebouwd. Pellegrino Tibaldi heeft 
het ontwerp gemaakt, dat in plan een basiliek met 
koor en kruisbeuk vertoont. Ken koepel rijst boven 
het kruis omhoog. De pracht van het interieur is 
inderdaad overweldigend. Marmer in de meest ver
schillende kleuren, beeldhouwwerk, stucwerk, ver
guldsel , fresco's, dit alles werkt samen om een uiterst 
rijken indruk te maken. Werken als dit plegen de 
kunstgeschiedschrijvers meestal in afkeurenden zin te 
vermelden. Maar wie onbevooroordeeld is en wie het 
dwaas vindt iets te verwerpen, alleen omdat het van 
het etiket „Barok" is voorzien door menschen die 
eigenlijk geen verstand van kunst hebben, kan hier 
veel genieten. Wat is zulk een kerk een trouwe af
spiegeling van den tijd, die haar zag ontstaan! Welk 
een smaak, welk een technisch kunnen spreekt niet 
uit zulk een schepping! Waar is een modern werk, 
dat zoo geheel den geest van onsen tijd weergeeft? 

Maar ik wil mij niet tot bespiegelingen laten ver
leiden, en ga dus naar het Palazzo Ducale, waar 
vroeger tie dogen hun verblijf plachten te houden. 
Nu zou men het een „gebouw voor algemecnen dienst" 
kunnen noemen. De gevel, met beelden versierd, is 
eenvoudig, doch imposant door zijn afmetingen. In 
de reusachtige vestibule, op de trappen en in de 
zalen heerscht een druk gewoel. De menschen gaan 
daar gerechtszittingen bijwonen, kinderen of overledenen 
aangeven, kortom al die zaken verrichten, die een 
goed burger niet kan nalaten, zonder in onaangename 
aanraking met de overheid te komen. 

Van de Piazza Nuova leidt de Via San Lorenzo 
naar de hoofdkerk van Genua. De gevel, niet zijn 
hoogen trap, maakt een zonderlingen indruk licneden 
drie G_>thischc portalen, met zeer oud beeldhouw
werk in de tympans. Men ziet daar op hoogst naïeve 
wijze voorgesteld, hoe de I I . Laurens op zijn rooster 
wordt gebraden. Het bovendeel van den gevel, dat 
een roosvenster bevat, is met afwisselende lagen zwart 
en wit marnier bekleed. Alleen de zuidelijke toren is 
in den Renaissance-tijd opgetrokken en van een koe» 
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peltje en vier hoektorentjes voorzien. In plaats van | 
den noordelijken is een loggia gemaakt. 

Dc kerk is een basiliek met drie beuken, die door 
marmeren zuilen , blijkbaar nog uit den Romaanschen 
tijd, worden gescheiden. Spitsbogen rusten op deze 
zuilen en daarboven zijn galerijen gemaakt. De af
wisseling van zwart en wit marmer bewijst dat men 
hier werk uit den Gothischen tijd, misschien wel 
uit de 12e eeuw, voor zich heeft. Ook koor en kruis
beuk moeten in dien tijd voltooid zijn geweest. Het 
zuiderportaal althans, de Porta San Gottardo, is geheel 
in twaalfde-eeuwschen stijl. Op overwelving was de 
kerk niet aangelegd, zoodat zij een open houten kap 
moet hebben bezeten. 

In de 16e eeuw heeft Galeazzo Alessi echter de kerk 
verbouwd. Hij liet het westelijk deel zooals het was, 
doch verhoogde het en bracht vensters boven de ga
lerijen aan Ook de krui-beuk werd op deze wijze 
veranderd. In de plaats der oude kruispijlers kwamen 
echter (Corinthische pilasters over de volle hoogte, als 
bekleeding van zwaardere pijlers, die een koepel moes
ten dragen. De geheele kerk werd met tongewelven 
bedekt en het koor geheel in Renaissance-stijl ingericht. 

Als een pur-sang Viollet-le-Duc-vereerder deze kerk 
ooit bezocht, dan zal hij zich verbazen en ergeren 
over wat Alessi heeft verricht. Waarom , zoo zal hij 
vragen, in naam van de stijleenheid, waarom niet bij 
deze veranderingen den 12e-eeuwschen stijl gebruikt? 
Het antwoord moet dan luiden dat Alessi daaraan 
niet gedacht heeft, omdat hij zoo gelukkig was te 
leven in een tijd, die nog een eigen stijl bezat. 

Het contrast tusschen het werk der 12e cn dat 
der 16e eeuw is zeker pikant. Niemand behoeft te-
vragen , wat van de restauratie afkomstig is en wat 
niet. De stijlvormen spreken voor zichzelf. En het 
moet erkend worden, dat Alessi erin geslaagd is, 
aan het kerk interieur iets zeer imposants te geven. 

De kerk is een waar museum. Onder hare kapellen 
munt vooral uit de Capella di San Giovanni Battista, 
in 1098 gesticht, doch in het laatst der 15e eeuw in 
haar tegenwoordigen staat gebracht. Een koepeltje 
vormt de bekroning, de muren zijn prachtig met veel
kleurig marmer ingelegd. In de zijwanden zijn nissen 
uitgespaard, die met prachtige marmeren beelden, 
door Matteo Civitale van Lucca gebeiteld, zijn ver
sierd. Links staan de profeet Habakuk , de II. Eliza
beth en Eva , rechts de profeet Jesaia, Zacharia en 
Adam. De beelden dragen het jaartal i486. Civitale 
toont zich hier een der beste meesters van den quattro
cento; zijn werk heeft een duidelijk- Florentijnsch 
karakter cn de invloed van Donatello is er nog in 
merkbaar. 

Het altaar der kapel wordt geflankeeid door twee 
dergelijke nissen. De beelden, daar geplaatst, zijn in 
1503 door Andrea Sansovino gemaakt. Zij stellen 
Johannes den Dooper en Maria voor en toonen groot 
meesterschap De harmonische schoonheid dezer figuren 
herinnert aan Raffael; Maria is uiterst liefelijk , Johan
nes grootsch en levendig van gebaar. 

Boven het altaar verheft zich een prachtige taber
nakel, in 1532 door Giacomo en Guiglielmo della 
Porta voltooid. De laatste, die een leerling van Michel
angelo was , heeft de beelden der profeten , tegen de 
pcdestallen geplaatst, gemaakt en hij is erin geslaagd 
in die figuren iets van de grootschheid, die zijn leer
meester kenmerkt, te leggen. 

Een deur naast de kapel leidt naar een kruisgang, 
nog geheel Romaansch; aan die zijde kan men ook 
den prachtigen, deels in Gothischen, deels in Renais
sance-stijl behandelden gevel beschouwen, die door 

Pier Domenico da Bissone aan de kapel werd toege
voegd. De beeldhouwkunst speelt hier een groote rol , 
cn vooral de reliefs, op het leven van Johannes den 
Dooper betrekkelijk, zijn fraai bewerkt. Daar echter 
de kapel aan de noordzijde van de kerk gelegen is, 
laat het schaduw-effect te wenschen over. 

Het zou mij te ver voeren, al de andere merk
waardigheden der kerk op te noemen. Maar enkele 
kunstwerken mogen toch niet onvermeld blijven. Het 
grafteeken van kardinaal Luca Fieschi (van hetzelfde 
geslacht als de Fieschi, die als P'icsco door Schiller 
als held van een drama werd gebruikt' is in 1336 
door Giovanni di Balduccio uit Pisa gemaakt. Vier 
leeuwen dragen een sarcophaag, die met een relief, 
den ongeloovigen Thomas, versierd is. Hooger is de 
kardinaal met twee engelen voorgesteld. Is dit beeld
houwwerk ook nog ietwat onbeholpen, het heeft toch 
reeds verdienste, vooral wat de compositie betreft. 

Belangwekkend scheen mij ook een schilderij van Fe-
dcrigo Baroccio, uit het jaar 1595. Van dezen schilder, 
die, naar men wil, zijn naam aan den Barok-stijl zou 
hebben gegeven, had ik nooit iets gezien. Baroccio, 
ge/.egd F'iori da L'rbino, leefde van 152S—1602. 
Geboren in dezelfde stad, waar Raffael het levens
licht had aanschouwd, volgde hij zijn beroemden 
stadgenoot na, doch studeerde hij ook Tiziano en 
Correggio. De schilderij te Genua, die den gekruisten 
Christus met Maria, Johannes en den II. Sebastiaan 
voorstelt, herinnert het meest aan den laatsten schil
der , door de effectvolle behandeling van het licht en 
bruin Christus is misschien wat overdreven , ook de 
heiligen hebben iets pathetisch, maar toch is de 
schilderij veel beter, dan ik verwacht zou hebben. 

Een kapel, noordelijk van het koor, is met prach
tige fresco's door Luca Cambiaso versierd. Zij dragen 
het jaartal 156S en munten door smaakvolle compo
sitie uit. Tafereelen uit het leven van Maria, ook uit 
Christus' jeugd, zijn daar geschilderd. 

Nog zag ik in een kapel zeven beelden van Gui
glielmo della Porta; zij dragen het jaartal 1534 en 
zijn geheel in de manier van Andrea Sansovino. 

Tegenover deze kerk is een modern bankgebouw 
opgetrokken; de Banca Xazionale is daar gevestigd. 
De bouwmeester van dit werk heeft niets beters weten 
te doen, dan de oude voorbeelden te volgen. Een 
vergelijking met het ook aan dit plein gelegen Palazzo 
Negroni-l^lena, door Scamozzi ontworpen, valt niet 
in het voordeel van den modernen architect uit. 

Ook het aartsbisschoppelijk paleis, een werk van 
1530, is een gevaarlijke nabuurlijke nabuur voor het 
bankgebouw. 

Ik kom nu in de oude stad. Hier ziet men geen 
huizen meer, gelegen aan betrekkelijk breede cn slechts 
weinig hellende straten, doch nauwe en sombere straat
jes , die dikwijls zeer steil naar beneden loopen. Zij 
heeten salite en hebben aan de zijden platen van steen 
voor de voetgangers en in het midden een klinkerpad 
voor de muilezels, die als lastdieren gebruikt worden. 
Rijtuigen kunnen in deze straatjes niet komen. Paleizen 
met prachtige binnenplaatsen liggen in deze doolhoven 
verscholen. Allerlei oude bouwfragmenten trekken de 
aandacht. De bewoners leven grootendeels op straat. 

(Wordt Vttvoigd.) 

DE NIEUWE KATHEDRAAL V A N 
WF:STMLNSTER. 

Flen aantal der voornaamste leden van de Engelsche 
Roomsch-Katholieke gemeente, waaronder verschil
lende hoogwaardigheidsbekleeders der keik en ook 



eenige vreemde bezoekers, hebben kort geleden de 
nieuwe kathedraal, thans in aanbouw, in Westminster 
in oogenschouw genomen. J5ij het gunstig zomerweder | 
is het werk snel gevorderd. 

De eerste steen werd gelegd den 22 > u" Juni 1895 
en men rekende toen twee jaren noodig te hebben 
voor de voltooiing van den bouw, die begroot werd 
op 1,800,000 gulden. De tijd is reeds overschreden 
en met de bouwsom zal men ook wel niet uitkomen, 
maar dit zal hier weinig hinderen, en binnenkort zal 
de diocese van Westminster, die zich tot nog toe be
hielp met een hulpkathedraal in Kensington, weder 
op haar eigen terrein , ongeveer op een halve Kngelsche 
mijl afstand van 11 vdepark-Corner, nabij Victoriastreet, 
een kathedraal bezitten , die zich waardig bij de aan 
historische monumenten rijke omgeving aansluit. 

De bouw wordt uitgevoerd naar het ontwerp van 
John F . Bentley, die langen tijd in Italië vertoefde, 
om de oud-Christelijke basilieken te bestudeeren. Men 
had namelijk van begin af aan vastgesteld, ook uit 
een zekere piëteit tegenover de oude Westminster-
Abbey, die bij de I.ondenaars diepgeworteld schijnt, 
dat de Gothische vormen zouden worden vermeden , 
en dacht er daarentegen over, de oud-Christelijke St. 
Pieters-basilika, die eenmaal stond op de plaats, 
waarboven zich thans te Rome Michel-Angelo's reuzen-
koepel welft, in Londen te doen herrijzen. De karak
teristieke vormen van dit bouwwerk bleken evenwel 
moeilijk in overeenstemming te brengen met de eischen 
van den tegenwoordigen tijd, zoodat dit denkbeeld 
werd ter zijde gesteld en Uyzantijnsche vormen, meeren-
deels geïnspireerd op de St.-Marco te Venetië , de St.-
Vitale te Ravenna en de St.-Ambrogio te Milaan, 

werden gekozen. 
Het is den architect gelukt daarmede een imposant 

geheel te componeeren, vooral wat het interieur be
treft. 

De bebouwde oppervlakte zal 1 5000 M-bedragen. 
Dc geheele lengte van het grondvlak is 106.75 M . , 
de geheele breedte 47.60 M . , de hoogte van het hoofd-
of middenschip van buiten 27.50 M . 

Van binnen is het hoofdschip 85.40 M . lang en 
18.30 M . breed; het bestaat uit vier groote koepelge
welf-systemen. Aan het derde gewelf, van den voor
gevel af, sluit zich ter weerszijden een soort van 
transept aan; het vierde gewelf overdekt het koor en 
de altaarruimte en is met een halfcirkelvormige abside 
afgesloten. Onder deze abside is een krypt. Het altaar 
wordt zooveel boven den vloer der kerk verheven 
geplaatst, dat het uit nagenoeg alle hoeken van het 
gebouw goed zichtbaar zal zijn; een trap van dertien 
treden voert er heen. 

Ter weerszijden van het koor zijn twee groote, 
eveneens halfcirkelvormig afgesloten kapellen uitge
bouwd, een voor de H . Maagd en een voor St. I'etrus, 
terwijl langs de noord- en zuidzijde, aansluitende aan 
de vrij smalle zijschepen van de hoofdruimte der kerk, 
telkens vier kleinere kapellen zijn aangebracht, zoodat 
hier een soort van vijfschepige basilikale aanleg is 
ontstaan , die vooral na de geheele voltooiing en in
wendige afwerking een machtigen indruk zal maken. 
Of dit ook van de uitwendige architectuur van het 
gebouw gezegd zal kunnen worden, zal de tijd moeten 
leeren. 

Dit werd reeds vroeger bij de beschouwing der 
plannen door een bevoegd beoordeelaar met eenigen 
grond betwijfeld. De Oostersche vormen toch, die de 
architect hier heeft toegepast en die zeker bij de St. Marco 
te Venet ië hun effect niet missen , werden daarbij in 
de grauwe Londensche atmospheer minder op hun 

plaats geacht en zullen bovendien te veel herinneren 
aan een synagoge, een indruk , die door den hoogen, 
zwaren toren niet teniet gedaan zal worden. Hoe dit 
zij, de nieuwe kathedraal van Westminster zal eerlang 
een aantrekkelijkheid te meer uitmaken voor den archi
tect , die Londen bezoekt. 

K U N S T O N D E R W I J S IX E N G E L A N D . 
Hoe het in I-Ingeland over het algemeen met het 

kunstonderwijs staat, en dat dit niet in allen deele zoo 
voorbeeldig is georganiseerd, als sommigen misschien 
wel meenen , moge blijken uit het volgende. 
^ Het Engelsche Departement van Wetenschap en 

Kunst verzamelt eens in het jaar het werk van de 
leerlingen der kunst- en kunstindustriescholen van het 
geheele land en onderwerpt dit aan het oordeel eener 
commissie van examinatoren, grootendeels bestaande 
uit leden en associates der Royal Academy en voorts 
uit vakmannen, niet tot deze instelling behoorende. 

Vóór het bijeenkomen dezer commissie worden de 
teekeningen geschift en haar alleen die voorgelegd, 
welke waardig voorkomen naar een prijs te kunnen 
mededingen. 

Ongeveer een tiende deel van de 50,000 teekeningen 
blijft op die wijze over, toch nog een respectabel 
getal, om de taak der beoordeelaars, die hieruit ruim 
een duizendtal ter bekroning met een prijs moeten 
vooruragen, niet gemakkelijk te maken. 

Deze prijsteekeningen zijn gedurende eenige weken 
in een der zuidelijke galerijen van het South Kensington 
Museum tentoongesteld. 

Wanneer men nagaat, welke groote sommen jaar
lijks door het Parlement bewilligd worden, ten be
hoeve van het Departement van Wetenschap en Kunst, 

I dan is te vreezen, dat de tegenwoordige tentoonstelling 
van resultaten niet zal bijdragen, om een hoog denk
beeld te geven van hetgeen door de directies van 
verschillende scholen met de ten dienste staande mid
delen wordt tot stand gebracht. 

De examinatoren moeten bepaald moeite gehad 
hebben om de medailles • gouden, zilveren en bronzen — 
en de meer dan ruime hoeveelheid boekwerken, die 
beschikbaar waren , allen te plaatsen en hebben dan 
ook niet geaarzeld een vrij scherpe maar zeer ernstig 
gemeende critiek van het werk der leerlingen te geven, 
waartegen weinig is in te brengen. 

Het mecrendeel der autoriteiten op het gebied van 
opvoeding en onderwijs toch schijnt zich in 't hoofd 
gesteld te hebben , dat de eenige weg, om het op
merkingsvermogen van jongelieden te ontwikkelen, 
bestaat in het wekelijks eenige uren tijds bestellen aan 
teekenen op de wijze, zooals deze geleerde heeren 
dat noodig oordeelen. 

Dat evenwel zelfs de meestgevorderde leerlingen, 
zij die ondersteuning van het gouvernement genieten, 
ooit groote schilders zullen worden, is zeer twijfel
achtig. Het zou meer in het belang der jongelieden 
en beter voor de maatschappij in het algemeen zijn, 
wanneer de examinatoren de bevoegdheid hadden, 
om aan de ouders te kennen te geven, dat de beste 
jaren hunner kinderen op deze wijze verloren gaan 
en dat zij zich beuzelachtige gewoonten eigen maken, 
die hen in den weg zullen staan, wanneer zij zich 
een ander vak dan dat der hooge kunst eigen moe
ten maken om in hun onderhoud te voorzien. 

De uitzonderingen op deze veelzeggende veroordee
ling van het weinig ernstige werk, met zulke enorme 
kosten voortgebracht, worden geleverd door de leer
lingen in de groote fabrieksdistricten. 

Birmingham altijd in het eerste gelid, dan Man

chester , Leeds, Sheffield, Macclesfield, Bristol, Glas
gow en een of twee minder belangrijke plaatsen 
hebben getoond, wat geleverd kan worden in prac
tisch teekenen, toegepast op de nijverheid dier 
districten. De jonge leerlingen hebben hun technische 
kennis van het vak, waarvoor de teekeningen ver
eischt werden, weten te pas te brengen en de voor
deden hiervan springen duidelijk in het oog. 

Het tot den prijskamp toelaten der groote massa 
minder ijverige leerlingen, die het teekenen meer als 
een amusement opvatten cn er zich jaar op jaar 
weder voor aanmelden, moet echter leiden tot een 
veroordceling van het geheele systeem, waarop het 
kunstonderwijs in Engeland sedert de laatste twintig 
jaren gebaseerd is. 

Altisten worden geboren en niet gekweekt in scholen, 
en alle opvoedingsmethoden zullen niet in staat zijn 
schilders te maken van jongens en meisjes, die geen 
idealiteit of perceptie van het schoone hebben. 

De examinatoren zijn zeer beslist in hun uitspraak 
over de afwezigheid van studie en gedachte, die in 
de prijsteekeningen valt op te merken. Het werk der 
meisjes is echter in dit opzicht dit jaar beter dan dat 
der mannelijke leerlingen, mogelijk omdat de eersten 
meer tijd aan het werk hebben besteed en beter waren 
voorbereid op hetgeen van hen geëischt werd. 

De publieke opinie begint al sterker en sterker over 
te hellen naar de meening, dat het verkwistend prijs-
systcem, dat op het oogenblik het onderwijs aan alle 
scholen min of meer beheerscht, een onding is en dat 
in het bijzonder medailles, door te groote vrijgevig
heid bij het uitdeden, hare waarde hebben verloren. 
Ook blijkt meer en meer de wenschelijkheid om de 
gouvernementssubsidiën of beurzen, de z.g. scolarships , 
in aantal in te krimpen, maar in waarde te verhoogen, 
zoodat een knap en werkelijk veelbelovend leerling 
gedurende zijn leertijd niet door geldelijke zorgen of 
overwegingen in zijn studie wordt gehinderd, maar 
die ongestoord volbrengen kan. 

D E T O R E N D E R O U D E K E R K T E D E L F T . 
Wat omtrent den toren der Oude Kerk te Delft, 

zijn gevaarlijken toestand en zijn restauratie in de 
dagbladen wordt medegedeeld, is in meer dan een 
opzicht merkwaardig. 

Allereerst om het bezoek door Dr. Cuypers, vol
gens sommige berichtgevers ,,in opdracht van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken", volgens andere „in 
opdracht van den Minister Goeman Borgesius' aan 
den vermaarden Delftschen scheeven toren gebracht. 

Het blijkt niet dat de gemeente Helft om Rijks
subsidie voor de herstelling heeft gevraagd, zoodat 
het niet volkomen duidelijk is, met welk recht de Mi
nister zich in deze zaak gemengd heelt. (>ok blijft het 
duister in welke qualiteit Dr. Cuypers als deskundige 
is opgetreden. Sommige berichten zeggen als „Rijks
adviseur", doch wij meenden dat indertijd door den 
Minister Kappeync de commissie van adviseurs was 
opgeheven. Zijn wij wel ingelicht, dan staat de heer 
Cuypers in geen andere oflicieele betrekking tot het 
Rijk dan als „architect der Rijks-museumgebouwen", 
eigenlijk „van het Rijks-museumgebouw", en heeft hij 
als zoodanig zijn bureau's daar ter plaatse. 

Maar het zij dan qualitate qua of niet, een rapport 
over het bezoek is aan Burgemeester en Wethouders 
van Delft uitgebracht, en daarin is het o. i. zeer goede 
advies gegeven om niets aan den toren te doen, al
vorens door besteigering een behoorlijk onderzoek zij 
mogelijk gemaakt, en pas van den uitslag van dit on
derzoek te laten afhangen wat verricht zal worden. 

Wij hebben dikwijls, ofschoon de goede bedoelin
gen van Dr. Cuypers erkennende, moeten afkeuren, 
wat hij als restaurateur heeft tot stand gebracht. Men 
zal er ons dus niet van verdenken partijdig te zijn, 
wanneer wij de conclusie van het door dien architect 
uitgebracht rapport volkomen onderschrijven. 

Het schijnt ons een raadsel hoe Burgemeester cn 
Wethouders van Delft, een zoo verstandig rapport 
bezittende, nog advies zijn gaan vragen aan de heeren 
F. I. Nieuwenhuis, directeur der gemeentewerken te 
Utrecht, en C. B. Posthumus Meyjes, architect te 
Amsterdam, twee personen, waarvan het bekend is, 
dat zij, te Utrecht en te Arnhem „restaureerende", 
met Dr. Cuypers en zijn geestverwanten geducht over
hoop hebben gelegen. 

Dat deze beide heeren het door Dr. Cuypers be
doeld uitwendig onderzoek hebben ingesteld, blijkt 
niet. Ofschoon zij de vraag, of voorziening uit een 
oogpunt van veiligheid noodzakelijk is, volmondig 
met ja beantwoorden en een radicale, algehecle sloo
ping der vier hoektorens gelijktijdig niet gewenscht 
achten — van een archeologisch standpunt beschouwd - -
komen zij tot de zonderlinge conclusie... dat, uit 
een technisch en waarschijnlijk ook uit een financieel 
oogpunt beschouwd, de algehecle vernieuwing zeker 
is te verkiezen boven herstelling! De heeren hadden 
«erust nog een stap verder kunnen gaan en, erop 
wijzende, dat de bedoelde vier hoektorens, uit een 
technisch oogpunt beschouwd, onnoodig zijn, tot af
braak daarvan, zonder herbouw, kunnen adviseeren. 
L'it een financieel oogpunt beschouwd zou dit het 
voordeeligste geweest zijn! 

Het is te begrijpen dat de Delftsche Raad, die 
al op 21 Juli jl. besloten had de vier hoektorens te 
doen afbreken en herbouwen, door het advies van 
Dr. Cuypers tot andere en betere gedachten kwam. 
Een deskundig lid, de architect J. B. Schelling, stelde 
voor, dat besluit in te trekken en een commissie te 
benoemen, die getuige zou kunnen zijn van het af
breken van het bovenste deel van de spits van den 
noordoostelijken hoektoren, dat voor het trekken van 
conclusion ten opzichte van verdere restauratie van 
belang mag geacht worden. Hij meende, en terecht, 
dat het nemen van een goeden maatregel niet mag 
afstuiten op overdreven vrees voor een min of meer 
gevaarlijken toestand, die reeds tal van maanden be
staat. 

In een volgende vergadering zal dit voorstel in 
behandeling komen. Wi j hopen, dat het zal worden 
aangenomen en dat dus een onzer interessantste mid
deleeuwsche kerktorens van de „radicale" behande-
lin" zal gered worden, waarop plan scheen te be
staan. Alleen archeologische overwegingen mogen hiel
den doorslag geven. Wenscht men die niet te doen 
gelden, dan kan de geheele toren, zonder eenige 
schade voor Delft, gerust gesloopt worden. 

D E T W E N T S C H E B A N K T L A M S T E R D A M . 
Nauwelijks had de Amsterdamsche Bank een ge-

I heel nieuw kleed aangetrokken en inwendig zeer be
langrijke veranderingen ondergaan, of het plaatsen 
van sieigers en schuttingen en de gedeeltelijke sloo-
pitig van de Twentsche Bank deden ons vermoeden, 
dat ook daar belangrijke veranderingen zouden plaats 

1 vinden. 
Uit vertrouwbare bronnen kunnen wij een en ander 

I hieromtrent mededeelen. 
Op de plaats, waar het wisselkantoor aan de Spui

straat stond, zal nu een entrée-gebouw opgetrokken 
worden als eenige toegang tot tie Twentsche Bank 



met een aansluitend fraai trappenhuis, waarin een trap 
van hardsteencn treden geplaatst wordt. 

De binnenmuren van af de .Spuistraatzijde tot de 
directiekamers aan den Singel worden bijna alle ge
sloopt , zoodat men één groote ruimte krijgt met 
enkele penanten en ijzxren kolommen als draagpunten. 

Deze groote ruimte wordt door een mahoniehouten 
counter in twee gedeelten gescheiden. Het eerste ge
deelte, breed J 3.5 M . langs den geheelen gevel Spui
straat, wordt de cour voor het publiek. Het tweede 
gedeelte achter den counter is bestemd voor dienst
ruimte, dus voor den staf, bestaande uit ± 170 per
sonen , zoodat men van uit de cour over den counter 
heen het geheele personeel der Twentsche Hankver-
eeniging overziet, geheel volgens het systeem der 
groote Kngelsche bankinstellingen. 

De verlichting van deze ruimte heeft plaats door de-
vensters aan de Spuistraat en door een groot boven
licht aan de tegenwoordige binnenplaats. 

Het oude trappenhuis aan de Spuistraatzijde ver
valt , evenzoo dat aan de Singelzijde, waardoor op den 
beganen grond gelegenheid is tot het maken van vier 
spreekkamers; de daarboven verkregen ruimten zullen 
als privaat- en toiletkamers voor de verdiepingen inge
richt worden. 

In het sousterrain aan den Singel komen ruime 
privaat- en toiletkamers voor directie en personeel. 

Verder worden op het lagere gedeelte van het ge
bouw aan de Spuistraatzijde 2 verdiepingen opgetrok
ken. Onder de inwendige veranderingen behoort de 
inrichting van een fraai betimmerde vergaderzaal en 
bestuurskamer op de eerste verdieping. 

De gevel aan de Spuistraat, alsmede de kap, worden 
geheel in overeenstemming met het nieuw op te trek
ken entréegebouw gewijzigd. 

Daar de werkzaamheden van de Twentsche Bank-
vereeniging ongestoord moeten doorgaan, wordt de 
verbouwing in verschillende opvolgende afdeelingen 
geregeld. 

De architecten . met de leiding belast, zijn de heeren 
A . L . van Gendt en Zonen terwijl den aannemers 
Cerlijn en De 1 laan onderhands de uitvoering is op
gedragen. 

T E C H N I S C H E V A K V E R E E X I G I X G . 
AFIIKELINO AMSTERDAM. 

Vergadering -aan (i October 1897. 
Uit ilt- ingekomen stukken bleek o m. dut twee oud-leden der 

afdeeling van de Hotterdninsclie weder nrtnr de Amstordnmsehe 
afdeeling wenscliteu over te gaan 

Hierna werden twee nieuwe leden aangenomen 
De beer L A. Maudors, vice-voorzitter, stelde daarop eon 200-

tal photograph êll naar uitgevoerde eernentijzerwerken Ier bezien., 
tiging eu gaf van een en ander de noodige .erslaringen 

i e vragenbus leverde bet volgende op: ..IIoo moet cen bliksem
afleider gecontroleerd worden en wanneer?" 

De b er Mool-naar lïeeder beantwoordde de gestelde vragen 
en stelde zieh beschikbaar tot het houden vuu eene verhandeling 
over „bliksemafleiders" in eeu der volgende vergaderingen 

Xa rondvraag werd de vergadering gesloten. 

B O E K A A N K O N ' D I G I N G . 

Aanteekeniti^ op Boogaard 's verzameling van wetten, 
decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden 
betreffende den Waterstaat in Nederland, op last van 
hut Departement van Waterstaat, Handel en Nijver
heid bewerkt door Mr. J. M. Hoog, referendaris aan 
genoemd Departement 

Üij Martinus Njjhorï' te VÜravenbngc verscheen het eerste ge
deelte van bovengenoemd werk Hlijkeis het voorbericht tracht 
men door de<-e „nanteekening'' te voorzien i n de behoefte a*U 
eene beknopte suiuunvutting, in verschillende rubrieken, vun de 
•tof, dio in het ten jure IH58 verschenen hoofddeel en in de üiï 
Tervolgdeelcn \an Booguanl's ver/.umeliug van wetten enz. be

treffende den Waterstaat in Nederland it verspreid, met name 
ook in do behoefte aan eeno bijeenbrenging, zooveel mogelyk 
ile bij elkander behoorende onderwerpen onder eenzelfde rubriek, 
van de in de bylagen achter dat werk gevoegde aantcekeningen, 
voor zooveel de mededeeling daarvan nu nog van belang geacht 
kan worden, verder met uanwijziiig van hetgeen van de wetten, 
besluiten enz op waterstaatsgebied tliuns nog al of niet rechts
geldigheid heeft, cen en ander zoowel voor wetenschappelijk als 
voor praetUch gebruik. 

De „Aanteekeninj;" zal verschijnen in ongeveer 40 vel druks 
ad 20 cents per vel en in het begin van 1898 compleet zrjn. 

V R A A O. 
Bestaat er ook een uitgaat waarin de gemeentevlaggen der 

Nederlandsche steden en dorpen worden beschreven ot afgL-beeld'r 
Met bet oog op evontueele decoration hij de aanst kronings
feesten zouden wellicht velen met my door een mededeeling daar
van gediend zijn 

a c. 
Ken dcrgelyk werk heit nut. voor zoover wjj woten, niet. Daar 

echter de banieren, waaronder in de middeleeuwen de poorters 
der steden optrokken, byna altijd bet stadswapen vertoonden, 
zon kan het werk vuu d'Ablning van Gieeeenbarg goede diensten 
bewijzen. Als men echter maar zorgt, de daar gegeven wapens 
niet als voorbeelden van juiste heraldieke opvatting te beschouwen j 

Red. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
A M s T K ü h A M Do in het voorgaande nommer gedane mededeeling 

dat de leden van den Gemeenteraad in de gelegenheid gesteld 
waren om eeno afbeelding van bet door den beer Kerlage out 
worpen beursgebouw in oogenschoaw te nemen, schijnt op een 
mirtv<THtaiid te berusten. 

— De besturen van verschillende Amsterdamsche vereenigingen . 
hij bet bouwvak betrokken, hebben aan den Kaad aldaar een adres 
gericht, waarin zy te kennen geven, dat bij den bouw der ge-
mcente-politii-waclithuizen en van de school aau den „Hortus'', 
de bepalingen betreffende minimum-loon en maximum-werktijd 
niet zijn nageleefd en dat ook de aannemer Ni-derlmrst, van Gouda, 
zich .ii' den nu in aanbouw zij mi en onderbouw van den nieuwen 
watertoren aau den Haarlemmerweg niet gestoord heeft ann art 
\ van genoemde bepalingen. 

Zij richten het dringend verzoek aan den Kaad. H. en "W. uit 
Ie noodigen. zoodanige maatregelen te willen nemen, waardoor 
rk» gelegenheid tot misbruiken worde benomen en de bedoeling 
der wet meer in practijk kan worden gebracht. 

Tevens verzoeken zy den Gemeenteraad. B, en W. uit te 
nondigen, om, met het oog op de groote werkloosheid in de groote 
bouwvakken alhier, welke zeer waarschijnlijk zich in den aan
staanden winter zal uitbreiden, zoodanige maatregelen te nemen. 
dat het mogelijk worde, dat er van 1 Nov. aanstaande af uiet 
lunger dan !* uren daags zal worden gewerkt op gemeentewerken , 
welke nog moeten worden aanbesteed, of reeds in aanbouw zyn, 
overtuigd als zy zijn dat, als de gemeente als werkgeefster voor-
giuit, dit particuliere werkgevers tsters) zal kunnen nopen dit goede 
voorbeeld te volgen 

NI.IMI:GKN. De rt-stnuruiio vnn de groote zaal op de boven
verdieping van het Raadhuis, waarvoor in 1895 een crediet vnn 
/' 12.(00 geopend wert, is naar het ontwerp vun den gemeente
architect, den heer .1. .1. Wevu. geschied Zij omvat buiten de 
eigenlijke versieringen een geheele vernieuwing van den venster-
wand en de daarin aangebrachte vijf vensters; do hulkzoldering 
is behouden gebleven, van verf ontdaan cn met eikenhout be
kleed. De binnendecoratie, in den geest der üe-eeuwsche Vlaam
sche renaissance, hestna- uit een omgaande, rijke en met beeld
houwwerk versierde betimmering win eikenhout ter hoogte van 
2.25 M- boven den vloer; aan den langen zaalwand zyn drie 
rijk versierde enkele deuren en aan den westelijken wand is een 
dubbele deur in bet midden gepluatst. De betimmering is het 
werk van d« firma Gebrs. Vau Malsen, te 's-Gravenhage, en de 
hovenpaneelen der vyf vensters hebben een kleurige glasdecoratie, 
waarvan de levering aan de firma J . L. Schouten, te Delft, werd 
opgedragen 

Toen de eerste zitting vnn den Gemeenteraad in do gerestau
reerde zaul op Zaterdug 2 October gehouden werd, bracht de 
Voorzitter warme hulde aau deu architect Weve, welke woorden 
met algenieene toejuiching ontvangen werden. Üe architect ge
noot de voldoening dat zyu jaarwedde met algemeene stemmen 
verhoogd werd. 

P E R S O N A L I A . 
— De heer N. II. Henket, hoogleeraar aan de Polytechnische 

School, is op zijn verzoek, met ingang van 1 Nov. 1897, eervol 
ontheven van de waarneming van het directoraat. 

— Door den Miuister van Koloniën zyn de heeren A. A. Megara, 
A. G. Allart, F. A. Varkevi-ser, A . M. Valkenburg. F. C. van 
Sillüvoldt eu Jhr K. L lt. de Muralt gesteld ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Ncderlandsch-Indië, om to worden 
benoemd tot adspirant-ingenieur bij den waterstaat daar telende. 

— Voor eone benoeming tot directeur der gemeentewerken te 
Leiden worden door B en W. den Gemoenterand aanbevolen de 
heeren J N van Knijven, civiol-ingenicur, adjunct dincteur der 
gemcon te werken tu Arnhem; G. H. Broekman, civiol-iiigenieur, 
wonendu to Warasdin (Croatie), en A J . M. Btoffela, civiel ingenieur 
by de gemeentewerken te 'a-Gravenhage. 

— Ity den Waterstaat in Ned.-lndië la: 
on t s lugen , eervol, wegens ziekte, de opz. 3e kl. J . J . Huboek. 
— Tot inspecteur Ho kl bij bet toezicht op de spoorwegen en 

het stoomwezen in Ned-Indie is benoemd S. K.' .1. Onnen. 
— De hoer P. van Braam van Vloten, adjunct-ingenieur by 

den dienst van weg en werken te l'trecht, wordt met ingang 
van 1 Nov.. op zijn verzoek, eervol uit den dienst der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ontslagen en treedt 
op als ingenieur bij do maatschappij „Electrn" te Amsterdam. 

— Tot directeur der waterleiding te Wageningen is benoemd 
de heer [[. Leuderink, directeur der gasfabriek aldaar. 

— Den 7n October j l . heeft de heer G. S. Nout het feit herdacht, 
dat hij gedurende 40 jaar als opzichter aan den Over-Amstelschen 
polder is werkzaam geweest. 

— Tot leeraar iu het bouwkundig teekenen aan het gemeente-
teekeninsti uut te Breda is benoemd de heer J . A van Dongen 
aldaar. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Twee o p z i c h t e r s voor de opname van een tramweg-tracé 

UI West-Indie. Vereisehten: beneden 35 jaar, gezond gestel, kennis 
van landmeten. waterpassen en tdtuntictcekcucn. I nl. Celebos
straat 28, Den Haag. 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r der genie 3c kl . in Ned.-Indie. 
In Jan. a. s. wordt voor deze betrekking te 's-Gravenhage voor 
Nederlanders tusschen de 20 en 30 jaar een vergelijkend examen 
gehouden. Adres op ze^el vóór I Januari aun het Depart, van 
Koloniën De SUtaUtourmné van 7 Oct. j l . no. 235 bevat het uit
voerig program urn vun eischen, voorwaarden enz. 

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

ÏMOIIMITIKIII IflEAt) TECHNISCHE VAKVKItFKNKilN'G, AMSTERDAM. 

Opz.-landmeter, leeftijd 35 jaar , verl. sul. / 900 n 1200 per juar. 
Opzichter, „ 22 „ „ ,, „ GO a 70 per maand. 

. 20 , , , ., 40a 5J „ „ 
Opa.-te ekenaar 28 „ „ „ „ 90 „ ,. 
Ass.-opz-teek. „ 18 „ „ „ 25 ,, 

C O K II E S P O N D E N T I E . 

Aan den heer B. - Do volgende weck. 

Maatschappij 

Bran tegen -•'1 Ui At 

184o 
Dc i m U U i U M U < U J J J . i 

•s-GRAVENHAGE, Herkiilein 
hoek l'rinxestraat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — HOT 
TEKDAM, Zuidblaak 58 — BREDA 
Prinsenkadc — A L K M A A R , Lang. 
straat. .. . 

I..VUK. FKKJIIK». 

Th. VAN HEEMSTEDE OSELT , Sanitary Engineer. 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: lót» !><• KIIJti-rk»<l<-, A . M N T K K I I A M . I'iliaaal: :<« Itokln. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHAXKS êi Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van routptecic Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen, — 

| Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.— 
Closets, WaschlafoU, Urinoirs enz. V E U W A K M I KtJ ea V K X T t l . A T I K . 

Heiast zich met de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeerooueurieerende prjjzen. 
Teekeningen eu prijsopgaven gratis. YY derverkoopers gonicton het gebruikelijke rabat. 

O JL - rr ju: IN J B J ± - O I X J» 

MaaskadeO -7.75. 

R O T T E R D A M 

M A U A Z I J N van 
Scheefs-, Stoomboot- en 
Aannemers benoodigd-
heden. Specialiteit in 

' gegalvaniseerd patent 
Eng. Staal- en IJzer-
draadtouw, A like r s, 
Kettingen, Blokken , 
Lieren en allo soorten 

'Pou-o-oerk, alsmede 
Steigerloir. en, 5 M 
lang,per\oosttikstl7. 

i l PORTLAND 
tt Grootste 
r - blndkractaf en 
31 «leua-delijklieitl 

CEMENT 
gfeg '{ 1 Voldoe! aan 
T I R " I strengste 

^ 2 4 g & / keur . (ï) 
Vertegenwonrdiferg: A. OOSTHOEK & ZOON. Alfen a|d. Rijn 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor IIIIIZKX eu BLOEMBM-
K A S T K X . Coneuit> erende prrjien. 
mimen voorraad. 

8. B&tFIG<OT,&ra&«ft 

W1LK. TILLMANNS'SCHE WELLBLECH-
} A BRIK ü. VERZINKEREI, REMSCHEID. 

O V K K K A P V I N O K N , J L O O D S E N enz. van gegolfd plaatijzer. 

ROLLUIKEN van Staal of Hout in verschillende constructies. 

vertegenwoordig*: B J BESSEL1NK, Keizersgracht 263 Amsterdtm. 

D e Stoomverffabriek 

Nederlandsche Maatschappij 
VOOH 

M O N I E R - W E R K E N 
s > Am ê Ier ei a tn. 

D i r e c t e u r : J . SI. I . A M t R É , 

Cement-IJzerwerken, 
volgens de s v s t e i n e i i 

HOMKi:, KALI U en aanverwante stelsels 

WATERDICHTE W E K K E N , 
als Kelders, Reservoirs, Eefrenhakken, bakea 

Privaatpntten, Kuipen enz. 
Seweiven, Vloeren, Huizen, Tunnels, Mnren 

Bescherming tegen Brand. 
• B A N D V i t 1.1 K K K I J i K R a 
Kantoor: 3e Weteringdwarsstraat 38. 

Werkplaats: J a a g p a d b(J d e n Om
va l ( Weetptrzijdt). 

Gebr. HÜSÜNG, Beverwijk, 
Levert le kwaliteit « r o n d - en « l and-Ol iever f 

in bussen van 5 — • ' / • — 1 — '/« *>0. 

W e d f i r v e r k o o p e r s g-evraag:*1' 

H. ZIMMERMANN, Utrecht. 
V KRTEGENWOORDIGER 

tï .-r lTni inovorHche H a « e l i i nenban X.ii. lm 
l . I N U I V v o e r H A N N O V K B . 

CENTRALE VERWARMINGSTOESTELLEN 
naar alle sjstemen. 

L e v e r i n g van G e r i b d e p i jpen en K u t h e l e 
voor s t o e u en w a t e r . 

Gratis bearootingsn. Billijkt prijtem 

file:///oosttikstl7
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER HI . W E T H O U 

DERS van Zaandam zullen op Zaterdag 
16 October 181)7, dei namiddag* 2 uur, 
in het gemeentehuis aanbesteden: 

H e t ophoogen, r i o l e e r e n en be
s t r a t e n v a n e e n weg- l a n g 

o n g e v e e r I 15 .11., t U ü a c l i e n 

de S t a t i o n s t r a a t en de 
V a a r t a l d a a r . 

Bestekken zijn a f O.JJ5 verkrijg
baar ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Zaandam, (i October 18H7. 
Burgemeesteren Wethouder» voornoemd, 

H. J . C. V A N TIENEN. 
De Secretaris, 

ZAALBERG. 

AAMBES TËDIGT 
Op iTtaattiiapIS October IS»3 

des voormiddag» le e l f uur, zal in bet 
Café „ D K N B U K G T " , worden aanbesteed: 

H e t a f b r e k e n v a n de per
ceelen a n n de MtddeNte -
grac l i t N<>. 111. 113 en 
115 en het m a k e n v a n 
een gebouw, d ienende 
voor Slagay.ijn. 

Het ontwerp en de voorwaarden 
liggen ter inzage ter plaatse van de 
aanbesteding, terwijl afdrukken ad 
f ii.— per exemplaar zijn ie ver
krijgen. 

De aanwijzing in loko zal plaats 
hebben op Woensdag 13 October a. s. 
des Toooriniddagi te elf uur. 

Verlangde inlichtingen worden in
middels gegeven door den Architect 

W. F . V A N D K R HEIJDEN, 
Doezastraai li. 

L K I D K N , 3 October 1897. 

te A.S!siz:rv. 

Fabrikant in Molenwerken. 
J . BELTMAN JWz., Deventer. 

S P K O I A L I T B I T ! ^ « " ' ^ ' . t l n e c , , . . 
/ n i l o i i i i - i c l i t i i i g s , « ? n . 

Op M a a n d a g den 
"SS5n October , 's nam. 
2 uren, zal door de Co m-

m i i ü i e voor bgn. Gebauw op de 
Bovenzaal van bet bestaande Concert
huis, N.Z. Vaart, publiek worden 

aanbesteed: 
H e t bonwen v a n een C O N -

C G R T G K B O U W met bi j 
behoorende w e r k e n te 
I n n 

Bestek en 2 lichtdrukken zijn van 
af 11 Oct. verkrijgbaar ad fH.— bij 
de Firma C. VAN G O R C U M , a/d. 
Brink te Assen. 
r» Aanwijzing op Woensdag 20 October, 
'i nam. 2 uren. 

J . V E R H E U L Dz»., 
Archit., Botterdam. 

T. BOONSTRA, 
Archit., Assen. 

IcSiGorsfeen-
JOHN'S 

en 
kap 

• ^ ^ v e r b e t e r t e i k e n Schoorsteen. 
IO j a a r <>arantie. 

(Gedeponeerd in alle landen ran Kuropa.) 

' /on . l ieven en W i n d 
werken op den 

trek van den Schoorsteen. 

(•oedkoouer en beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten. 
Werkt peiuisehlooa. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

G» tu'gaebriften, Prospectussen en Inlichtingen veratiekt 
K O K B K K T K A L F F , Utrecht. (1) 

A l l e e n v e r k o o p voor N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

0) 
.«4 
0 
<8 
XI 
O. 
0 

L. B. PAËRL en ZOON, | 
ÜMag-azjjn van Beliany^eljiïipier, 

gereutiffel metlevt l« . I7H.1. 

Nieuwe Hoogstraat 7, AMSTERDAM. 
S Speciale Prijzen voor H.H. Architecten en HH. Bouwers. 
* S t a a l b o e k e n worden op y.igt gezonden. 

© 

1 
.d 
A 

Ê 

van hout en van tlrieil. in verschillende 
conatructiëu. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

19'. M. .11. SCHtlM/kTK, 
Fabrikant. Prinsengracht 516. AMSTERDAM 

TT 

JECIERIBODDHSIL 
KONINKLIJKE FABRIEK 

V A » 

W A T E R P A S - H O K K 5 I E E T -
BN ANDKI1K 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, e»t-

t i i e ë n i a i l ieerde 

J P e i l w e l i M l e n . 

WEEGWERKTUIGEN 

D. J. BREED VELD, 
Steenhouwer. i»üiti>iti;< IIT. 

levert: Gepolijst en gefrijnd HARDSTEENWERK. 
W I T T E en G E K L E U R D E M A R H E R W E R K E N . 

Hl in verschillende soorten. LMJIHIIIHA I LLl\iTIAll I EJLA enz. 
Bekroond met de Zilv. Med., Nut. Tentoonstelling van Nijverheid & Knust, Dordrecht 1897. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vonnootschap „Hot Vaderland". 

32s'e JAARGANG N ° . 42. Z A T E R D A G , 16 October 1897. 

R E D A C T I I K : 1'. \V. V A X GEXDT JGz. Adres voor Redactie cn Administratie: liureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116, 's-Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f$.—, waarover 

op 1 April en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling /6.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Xederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruit
betaling f 7.50 

Advertentien van 1 tot 6 regels f 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.15 Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommers met 
plaat /"0.25, zonder plaat / 0 . 1 5 . 

B K W I J Z E N O F H E R R O E P E N . 

(Ingezonden?) 

In het artikel „ N o g m a a l s herstellen", voorkomende 
in het laatst verschenen nummer, neemt De Opmerker 
de schijnhouding aan alsof hij mijn artikel „Herstel
len", in het daaraan voorafgaande nummer als inge
zonden stuk opgenomen, beantwoordt. 

In werkelijkheid blijft hij echter elk afdoend ant
woord schuldig, cn roert de voornaamste punten , in 
mijn artikel „Herste l len" op den voorgrond gezet, 
zelfs niet van uit de verte aan. 

Ik stelde in mijn artikel „Herste l len" duidelijk in 
'tlicht, dat zijn beweringen als zou aan de woorden 
restaurecren en repareeren eenerlei beteekenis moeten 
worden toegekend en alleen het modern spraakgebruik 
aan deze woorden verschillende beteekenis toekent, 
en voorts dat het herbouwen van kerkdak en gewelven 
bij de kerk te Rhenen reparatiewerk moet worden 
genoemd cn daarentegen de opknapperijen aan de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam restauratiewerk zouden 
zijn, dat al deze beweringen kant noch wal raken en 
niet anders aantoonen dan een volkomen averechtsch 
begrip in zake het herstellen van monumenten. 

In plaats van deze punten te beantwoorden en 
zijn beweringen te verdedigen, neemt De Opmerker 
thans in zijn artikel „ N o g m a a l s herstellen" de hou
ding aan of tusschen ons louter een principieel 
verschil over de wijze van herstellen van oude monu
menten zou bestaan, gaat deftig, stilzwijgend, zijn 
vroegere onhoudbare beweringen voorbij, om vervol
gens met verdachtmakingen zonder bewijs en verkeerde 
voorstellingen van feiten zijn beginsel toe te lichten 
en daarna ongemerkt van onderwerp te veranderen 
en de lezers op een dwaalspoor te brengen, door 
onzen strijd over het herstellen van middeneeuwsche 

kunstmonumenten te verwarren met dien over de be
ginselen van het herstellen van antieke beeldhouw
werken en naturalistische schilderstukken, welke strijd 
in ons bestek niet was aangeroerd , er geheel buiten 
lag, en er ook buiten blijven moet zoolang een geschon
den Venusbeeld of een bedorven schuttersportret niet 
door dezelfde conventioneele middelen, waardoor een 
Gothisch bouwwerk hersteld kan worden, te herstellen 
is. Zou De Opmerker werkelijk meenen, dat zijn lezers 
onnoozel genoeg zijn door deze manoeuver mijn arti
kel „Hers te l l en" beantwoord te achten, en overtuigd 
zijn geworden, dat het nu vaststaat dat het repareeren 
van een monument hetzelfde beteekent als het restau-
reeren en alleen het modern spraakgebruik, ten on
rechte , de meening gaande houdt, dat het repareeren 
van een kunstwerk iets anders is als het restaurecren 
ervan ? 

Ik verwacht dat de lezers, evenals ik, in het ant
woord „ N o g m a a l s herstellen" niets anders zullen zien 
dan een opstapeling van nieuwe onhoudbare bewerin
gen , alleen neergeschreven om van de voorgaande de 
aandacht af te leiden. 

Laten wij enkele dezer nieuwe losse beweringen na
gaan 

De Opmerker schrijft: „ H e t is waar, dat wij in 
„verschillende artikelen weldra vijftien jaar lang onze 
„meening over het restaurecren van oude monumenten 
„verkondigd hebben. Zooveel wij weten hebben wij 
„daarbij altijd als het eenige noodige aangegeven, dat 
„een gebouw tegen verder verval zou gevrijwaard 
„worden en dat men zich zou onthouden van alle 
„vernieuwingen, die niet strikt noodzakelijk waren. 
„Omdat men bij alle restauraties, van Rijkswege onder
k o m e n , in strijd met dit beginsel heeft gehandeld, 
„doch zich als idjaal stelde het remettre dans son 



3 3 ° 

„premier état, al was die staat dikwijls geheel onbe-
„kend , hebben wij , wat het Rijk verrichtte en mis-
„schien niet de beste bedoelingen fdeed.'.'jmoeten af-
„keuren." 

Op welken grond steunt deze onbewezen bewering 
cn verdachtmaking? Kan De Opmerker bewijzen dat 
het Rijk bij alle restauratiewerken geen vrijwaring 
tegen verder verval beoogde, steeds onnoodige ver
nieuwingen aanbracht, en als ideaal stelde den meest 
oorspronkelijken staat te herstellen, ook waar deze-
dikwijls geheel onbekend was? Waarom dit bewijs 
dan niet erbij gevoegd? Of is het verledcne van De 
Opmerker van dien aard, dat deze kan geacht wor
den een autoriteit te zijn in de verzorging en herstel
ling van oude monumenten, zóó h ó ó g , boven Dr. 
Cuypers en zijn medehelpers verheven, 0111 dergelijke 
verdachtmaking te mogen neerschrijven zonder be
wijs? Is niet uit mijn artikel „Herstel len" het tegen
deel gebleken ? 

Nog een ander staaltje. De Opmerker beweert be
treffende den topgevel der Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
„Een Rijks-restaurator zou het zich nu niet nioeielijk 
„maken. Hij zou eenvoudig kruisbloem, hogels enz., 
„in laat-Gothischen trant ten papiere brengen, ze 
„in steen laten hakken, en ze doodeenvoudig op den 
„gevel laten plaatsen. De gedachte, dat hij bezig was 
„een monument te vervahchen, zou hem geen slape-
„looze nachten bezorgen". Kan J>e Opmerker hier 
bewijzen dat een Rijks-restaurator zoo eenvoudig met 
de belangen der monumenten omspringt en het zich 
zoo gemakkelijk maakt? Of wil hij hier als bewijs 
doen gelden dat de beschermeling van De Opmerker, 
de heer Posthumus Mevjes, door het Vandalen werk 
aan dien top doodeenvoudig te vernieuwen, het zich-
zelven zoo bijzonder moeilijk heeft gemaakt?? 

Waar haalt toch De Opmerkei de wetenschap van
daan, dat bij een Rijks-restaurator „de gedachte dat 
„hij bezig was een monument te vervahchen, hem 
„geen slapelooze nachten zou bezorgen". Is ook hier 
eene bloote autoritaire mededeeling van De Opmerker 
voldoende bewijs ? Of moet niet door deze mededee
ling duidelijk uitkomen dat de vervalsching aan den 
topgevel der Nieuwe Kerk te Amsterdam, door het 
nuchtere plat volwerken der muurvlakken, waar vroe
ger sierlijke beeldnissen geweest zijn, het gevolg is 
geweest van slapelooze nachten en overpeinzingen in 
den donker van een niet Rijks-restaurator, die het 
zich half slapende erg moeilijk heeft gemaakt, om 
kunstwerken te verminken? 

Verder tracht De Opmerkei, tegen beter weten in, 
den lezers diets te maken, dat het Vandalenwerkaan 
den zuidertopgevel der Nieuwe kerk te Amsterdam 
zeventicde-eeuwsch werk zou zijn cn niet achtticnde-
eeuwsch, zooals ik beweerde. De volgende zinnen 
wijzen allen op dien toeleg, als deze: „ D e aardige 
„zonnewijzer, voor een vroeger roosvenster omstreeks 
„1650 in de plaats gekomen, is niet verwijderd en 
„ook de bekroning is gebleven zooals zij sinds dien 
„tijd geweest is. Het blijkt dat de heer Meyjes aan 
„den zeventiende-eeuwschen toestand, na den brand 
„ontstaan, niet wil raken. Hij handelt daarbij vol
komen in onzen geest" — „dat deze pot eenige 
„eeuwen den top heeft gedekt''. 

Toch wist De Opmerkei beter. Hij schrijft elders: 
„of die bekroning" (met de geheele verminking van 
den gevel) „achtttende-eeuwsch is, weten wij niet. De 
„heer Ka Iff, die indertijd het bewijs daarvan toezei, 
„is tot dusverre nog in gebreke gebleven '' het te 

* Dit bewijs werd door den heer KalfT in 110.31 van/A' Opmerker 
reeds geleverd. 

„leveren. Doch ook hier willen wij gaarne, ook zon-
„dcr bewijs, den heer 15. gelooven". Men ziet, De 
Opmerker gelooft aan een 18e-eeuwschen toestand, 
dien hij nochtans den lezers als een I/e-eeuwschen 
blijft voorspiegelen. 

Nog een ander bewijs hoe Dc Opmerker tegen beter 
weten in redeneert. Sprekende over denzelfden gevel 
schrijft hij: „ V o l g e n d e geslachten zullen tot de over
tuiging komen, dat het geen eerlijkheid zou geweest 
„zijn den topgevel zijn rechtmatige en eigenaardige 
„architectuurvormen terug te geven, nu — en dit is 
,,onweersprekelijk - - van die vormen niets met zeker
h e i d bekend is." Terwijl hij reeds een halve blad
zijde vroeger deed blijken, wel beter te weten en 
schreef: „ V a n de oorspronkelijke lijst met haar ho-
„gels en kruisbloemen weet men alleen, dat zij er 
„eenmaal geweest moeten zijn, want op I /e-eeuwsche 
„prenten zijn ze afgebeeld." 

Dus bekend met het bestaan dezer prenten en de 
oorspronkelijke vormen, hierop aangegeven, doet De 
Opmerker het voorkomen alsof van die vormen onweer
sprekelijk niets bekend is. 

Ten slotte nog een enkel woord over den slotzin 
van „ N o g m a a l s Herstellen,', welke luidt: „ H e t is te 
„hopen; dat dan" (in de toekomst) „hun" (Cuypers 
en Viollet-le-Duc) „zelfstandige scheppingen zóó ge
waardeerd mogen worden, dat hun daarvoor het 
„restauratiewerk zal worden vergeven!" Hoe is 
het mogelijk? Spreekt De Opmerker hier in ernst de 
hoop uit, dat later niet alleen Cuypers' vrije schep
pingen gewaardeerd mogen worden, maar dat ook 
zijn restauratiewerk vergeving mag verwerven? De 
Opmerker, die nimmer dc gelegenheid liet voorbijgaan , 
aan eenig werk van Cuypers, zooals men zich her
inneren zal, welk ook, afbreuk te doen, die zelfs de 
rustige kalme verlichting van het Rijksmuseum, tegen
over het onrustige, schelle, de oogen pijnigende licht 
van het Suasso-Museum niet verdragen kan; deze 
hoopt, dat de toekomst Dr. Cuypers' vrije scheppingen 
waardeeren, zijn restauratiewerken vergeven zal. 

/.onderlinge beginselvastheid. Regint De Opmerker 
dan nu ook te beseffen dat, zoo iemand onder de 
Nederlandsche io,e-ecuwsche architecten het oordeel 
der toekomst gunstig kan zijn, het dezen eminenten 
architect niet zijn logische werken, in de eerste plaats, 
zijn moet? Kn zijn restauratiewerk, waaruit zijn vrije 
scheppingen zijn voortgekomen, cn hetwelk zijn school 
vormde tot de kennis zijner gezonde kunstontwikkeling 
zal niet kunnen verworpen worden, waar zijn vrije 
scheppingen waardeering vinden. 

Dan zal het De Opmerker ook weldra duidelijk 
worden waartoe het hcrstcllingsbeginsel, aan den zuider 
topgevel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in toe
passing gebracht cn in zijn kolommen gehuldigd, leidt. 
I Iet tot eiken prijs bestendigen en vernieuwen van 
gebrekkige kunstelooze verminkingen van een monu
ment kweekt wansmaak, dooft elk kunststreven, leidt 
tot verwaarloozing en minachting der historische kunst
ontwikkeling, welke toch in de eerste plaats den 
grondslag van elke nieuwe gezonde kunstontwikkeling 
vormen moet. Daarentegen is het herstellen in den 
oorspronkelijken staat van elk in zijn soort kunst
waardig onderdeel of geheel een naspeuren en ver
levendigen der historische kunstontwikkeling, waaruit 
voor de toekomst voordeel kan worden getrokken; 
zelfs het streven hier is loffelijk. Desniettemin zal ik 
De Opmerker over zijn herstellingsbeginsel niet lastig 
vallen. Mijn protest geldt hier uitsluitend zijn onjuiste 
qualificatie „verstandig restauratiewerk" voor het repa
reeren van een verminkten wans makelijken topgevel 

en het gebruiken van onjuiste beweringen, verdacht
makingen en scheve voorstellingen. 

Genoeg om den lezers in hun overtuiging te be
vestigen, dat het artikel „ N o g m a a l s herstellen" geen 
zakelijk antwoord op mijn artikel „Herste l len" insluit 
en het aantal onhoudbare beweringen, reeds vroeger 
door De Opmerker lichtvaardig neergeschreven, slechts 
vergroot. Thans geen uitvluchten meer geduld. Ook 
De Opmerker is rekenschapplichtig tegenover zijn ge
duldige lezers en behoort in elke questie voet bij stuk 
te houden. 

Nu bewijzen of herroepen. Zonder omwegen. E n 
hier niets ter zake afdoende vertelsels, als de ver
trouwelijke mededeelingen over Vandalen-streken van 
„Michel Angelo, Bernini en hun tijdgenooten", met 
de in koffiehuizen gangbare argumenten, mijnheer X 
of mijnheer Z „daar maar eens naar te vragen", die 
daar meer van weten te vertellen. 

De Opmerker heeft nu te bewijzen of in te trekken, 
de door hem zonder bewijs neergeschreven bewe
ringen : 

1". dat de woorden restaurecren cn repareeren 
dezelfde beteekenis hebben; 

2". tlat alleen het modern spraakgebruik verschil
lende beteekenis aan deze woorden toekent; 

3". dat het vernieuwen van gewelven en een afge
brand kerkdak- reparatiewerk is; 

4°. dat het opknappen van den zuidertopgevel der 
Nieuwe Kerk te Amsterdam verstandig restauratie
werk is; 

5". dat bij eventuecle restauratie hier een Rijks-
restaurator het zich gemakkelijker zou hebben ge
maakt, dan thans de heer Posthumus Meyjes gedaan 
heeft met zijn bloote vernieuwing van den bestaan-
den verminkten toestand; 

6". dat bij alle Rijksrestauratiewerken het ideaal 
was den oorspronkelijken, zelfs onbekenden staat te 
herstellen; 

7°. dat gedachte aan monumentenvervalsching een 
Rijksrestaurator geen slapelooze nachten zal bezorgen. 

B. 

Het opschrift, dat de heer B. boven zijn ingezonden 
stuk plaatst, komt ons minder gelukkig voor. Indien 
een beschuldiging tegen iemand geformuleerd wordt, 
dan kan gevorderd worden, dat de beschuldiger die 
óf bewijst, óf herroept. 

Maar het gaat onzes inziens niet aan dat iemand, 
een zevental stellingen formuleerend, door uit hetgeen 
een ander schreef allerlei tc distilleercn wat daar dik
werf niet stond, niet bedoeld was of althans niet zon
der verband met het overige beschouwd mocht worden, 
dien tweeden wil nopen die stellingen te bewijzen ol 
in te trekken. 

Kr bestaan dingen die voor bewijs niet vatbaar zijn. 
Als wij den heer B. zouden vragen te bewijzen dat 
een bloem, een mensch, een schilderij, een beeld of 
een gebouw schoon zijn, dan zal hij dit bewijs niet 
kunnen leveren. Daaruit zal echter geen verstandig 
mensch op willen maken, dat de bedoelde voorwerpen 
niet schoon genoemd mogen worden. 

Zoo is het ook met de restauratie-questie. De heer 
B. zal het systeem. dat door het Rijk pleegt gevolgd 
te worden, lioogelijk prijzen, wij daarentegen keuren 
het af, en hebben dc gronden daarvoor reeds dikwijls 
medegedeeld. De heer B. kan nu ook trachten zijn 
lof te motiveeren; bewijzen dat die lof verdiend is, 
kan hij niet. 

Toch willen wij pogen den heer B. van antwoord 

tc dienen, en wel allereerst op dc zeven stellingen, die 
wij echter geenszins als door ons in dien vorm op
geworpen zouden willen beschouwd zien. 

Beginnen wij dus met het slot van het stuk, door 
den heer B. aan de herstcllingsvraag gewijd; daarna 
kunnen dan nog enkele opmerkingen omtrent het 
overige volgen. 

A d . 1". Dat restaureeren en repareeren hetzelfde 
zoude zijn, hebben wij niet beweerd, doch integen
deel op het onderscheid, dat daartusschen bestaat ge
wezen. 

A d . 2". Niet alleen het modern spraakgebruik kent 
hier verschillende beteekenis toe. Het onderscheid be
staat inderdaad. 

A d . 3". Het vernieuwen van de gewelven eener 
kerk schijnt ons restauratiewerk; dat van een afge
brand kerkdak kan eerder reparatiewerk heeten. Alleen 
een concreet geval kan hier aan bewijzen helpen. 

A d 4". Het bewijs hiervan te leveren, is niet wel 
mogelijk; naar onze meening heeft men echter met 
verstandig restauratiewerk te doen. De redenen, waarop 
die meening steunt, zijn vroeger uitvoerig ontwikkeld. 

A d . 50. Dit is door ons niet beweerd, en behoeft 
dus niet bewezen. Als wedervraag zouden wij kunnen 
stellen, of den heer B. soms teekeningen van dc 
hogels en kruisbloem, die eens den zuidergevel der 
Nieuwe Kerk te Amsterdam versierd hebben, bekend 
zijn? Als hij ze ons weet aan te wijzen, zullen wij 
ze voor ons blad doen reproduceeren. 

A d . 6° . Ook hier meenen wij, dat de bewijslast 
niet bij ons, maar bij den heer B. behoort. Was dit 
niet het ideaal? Welk was het dan? 

A d . 7". Wij meenen, dat dit zoo is. Wil de heer 
B. zekerheid hebben, hij spreke met de Rijks-restau
ratoren zelf. 

Wij zouden het hierbij kunnen laten. Wat de heer 
B. schreef, dunkt ons echter belangrijk genoeg, om 
aan ons antwoord nog het een en ander toe te voegen. 

Het zou ons te ver voeren, over alle door het 
Rijk ondernomen restauratiewerken uit te weiden. 
Daarom, units pro multis, willen wij ons bepalen tot 
het bespreken van een der meest belangrijke, dat der 
St.-Bavokerk te Haarlem. 

In 1874 bevond dit belangrijk gedenkteeken onzer 
15e- en i6c-ceuwsche bouwkunst zich in een toestand , 
die — mits de behoorlijke herstellingen, welke ieder 
gebouw van noode heeft, op hun tijd verricht waren — 
tot in lengte van eeuw-en had kunnen worden be
stendigd. 

Maar men wilde dit niet. Het gebouw moest wor
den gerestaureerd. Met de meubelen van het koor werd 
begonnen en deze ontdaan van de bedekkende verf
laag , iets waartegen wij geen bezwaar zouden gehad 
hebben. Doch daarmede was men niet tevreden; de 
wapens op dc ruggen der koorbanken werden netjes 
opgefrischt, het koorhek gepolychromeerd , doch, het 
ergste van alles, de bekroning van het koorhek, in 
het laatst der 16e eeuw aangebracht, werd verwijderd 
en door een quasi-Gothische vervangen om, zooals 
een schrijver dier dagen zei, „weder zooveel mogelijk 
in zijn schooncn vorm teruggebragt te worden'". Van 
dien oorspronkelijken vorm was echter niets bekend. 
Of weet de heer B. daar soms wat van? 

In 1 S 6 0 had de heer D . van der Keilen Jr. op de 
pijlers van het koor beschilderingen ontdekt; die be
schilderingen waren door hem afgebeeld zooals hij 
ze gevonden had. Daar natuurlijk het schilderwerk, 
dat eeuwen onder de witkalk had gezeten, grooten
deels vergaan en verflenst was, werden er zinken 



332 

luiken voor gemaakt, opdat het bewaard kon blijven 
zooals liet gevonden was, zonder misstand in de kerk 
op te leveren. 

Maar in 1875 werden de .schilderingen van de zinken 
luiken ontdaan en de een na de andere keurig netjes 
overgeschilderd. Dit is een ernstig vergrijp geweest. 
Waarom heeft men de 1 Qc-eeuwschc kladschilders niet 
op de luiken hun kunst laten vertoonen ? Dan had het 
nageslacht kunnen zien hoe de heer Cuypers gemeend 
had dat de beschilderingen geweest waren : wie dan 
echter de luiken had opengedaan, had de overgebleven 
fragmenten zelve kunnen bestudeeren. 

Dat de kerk van binnen ten deele van het witsel 
ontdaan werd, keuren wij niet af, al had, wat ons 
betreft, die witte kleur , die bv. Bosboom zoo lief was, 
gerust behouden mogen blijven. Veel erger vinden 
wij de moderne geschilderde vensters in den zuider
zijbeuk, die men beter weg had gelaten. Gelukkig 
zullen onze nazaten aanstonds zien dat dit fraais uit 
de 19e eeuw afkomstig is. 

Maar wij zijn nog niet met het interieur aan een 
eind. In de middeleeuwen was het transept, dat oor
spronkelijk laag was aangekgd, verhoogd om met den 
middenbeuk in overstemming te komen. Daarom wa
ren de steenen gewelven niet uitgevoerd; het is wel 
zeker dat omstreeks I 5 4 0 het voornemen bestaan heeft 
in dit transept dezelfde houten gewelven terzelfder 
hoogte als in het middenschip te maken. Door de 
tijdsomstandigheden is echter de uitvoering belet. 
Ken vijftal jaren geleden zijn nu de steenen gewelven 
toch gemaakt en is aan het gebouw, door de aan
zienlijke verlaging, die daarvan het gevolg was, 
een groot gedeelte van zijn vroegeie majesteit moed
willig ontnomen, terwijl de ruimte boven de gewelven 
nu volkomen doelloos is. 

Kn nu de kerk van buiten. Zij was in hooge mate 
schilderachtig met haar verweerde groefstcenbeklcc-
ding, die hier en daar de ornenientatie nog deed 
raden, met haar gebruinde baksteen, die al dc lot
gevallen van Haarlem sinds de 15e eeuw had aan
schouwd. 

Maar dat alles, hoe stevig ook, scheen niet neten 
stijlvol genoeg. Onder voorwendsel dat een schilderij, 
in de kerk aanwezig, het gebouw in zijn oorspronke
lijken toestand weergaf — ofschoon ieder onpartijdig 
deskundige aanstonds ziet, dat de schilder zijn ver
beelding naar hartelust deed wei ken — moest de 
St. Bavo geheel en al gerestaureerd. Een Lalustrade, 
die nooit om het dak had gestaan, werd gemaakt, 
traceeringen in de vensteropeningen aangebiacht, de-
verweerde bergslcenbcklcedingen geheel gesloopt en 
„in stijl" vernieuwd, alles maar om de kerk „in haar 
oorspronkelijken luister te vertoonen". 

X a een paar jaar zal de „restauratie" voleindigd 
wezen, en dan zal het moeilijk zijn een stukje steen 
te vinden, dat nog uit de 15e of 16e eeuw afkom
stig is. 

Dit is een iye-ceuwsche restauratie. Is het monument 
nu niet op onnoodige wijze vervalscht, zijn daar niet 
zonder eenige vrucht, althans voor de kerk zelve, 
duizenden verkwist ? De heer B. moge een antwoord 
geven. 

Posthumus Meyjes, in strijd met wat door den heer 
Cuypers gewenscht werd, genoegzaam alle gewelven 
der kerk wil vernieuwen. Hopen wij, dat dit bericht 
onjuist zij; de heer Meyjes zou anders zijn reputatie 
van „verstandig" restaurator gauw verliezen , en een 
„jobber" blijken zoo goed als de anderen. 

Is een „Gothisch bouwwerk" door andere middelen 
te herstellen, dan een „geschonden Yenusbceld" of 
een „bedorven schuttersportret" ? Herstellen is nu een
maal niet anders te verkrijgen dan door toevoeging. 
Die toevoeging tot een minimum te beperken, moet 
het doel zijn van itderen restaurator. Een bouwwerk 
mag in dit opzicht niet anders behandeld worden dan 
een beeldhouw- of schilderwerk. Der Venus van Milo 
geelt men geen armen, aan de Xachtwacht zet men 
de ontbrekende stukken niet; men plaatst echter wel 
een bekroning op een koorhek als dat der St.-Havo! 

Dat Dr. Cuypers en zijn medehelpers ter goeder 
trouw zijn, wij hebben daaraan nooit getwijfeld. Het 
beginsel waarvan zij uitgaan is echter verkeerd. Hun 
restaurecren is vervalschen, daarvan hebben wij nu 
toch wel de bewijzen gegeven. \ \ il de heer B. er 
nog meer, wij zijn bereid er nog vele andere bij te 
brengen. 

De twintigste eeuw zal zeker minder restaurecren 
dan de negentiende, al ware het maar alleen omdat 
haar voorgangster haar het gras voor de voeten heeft 
weggemaaid Het is onze overtuiging , dat de toekomst 
onze „vtrzorging en herstelling" van oude monumenten, 
ook al is die door mannen van naam geschied, zal 
afkeuren. Zij .".al het ons kwalijk nemen, dat wij haar 
onze inzichten hebben opgedrongen en dat wij het 
haar onmogelijk gemaakt hebben, een zelfstandig 
oordeel le vellen. 

• »* 
Nu nog iets over kruisbloemen en hogels aan onze 

oude kerken. Deze bouwdeelen, die met het vóór alles 
constructief karakter, dat men den Gothischen stijl 
nu wil toekennen , in het geheel niet overeenstemmen , 
zijn bij de meeste middeleeuwsche gebouwen in den 
loop der tijden geheel of ten deele verdwenen. Wat 
moet nu de restaurator doen? Hij vindt soms nog 
stompjes op de deklijst, die de plaats aangeven, waar 
hogels of kruisbloemen gezeten hebben. Als hij niet 
meer gegevens heeft (en in het geval van de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam zijn die er inderdaad niet) dan 
moet hij óf kruisbloem cn hogels weglaten, óf hij is 
verplicht zijn vei beelding te laten werken, en de ont
brekende bouwdeelen zóó ontwerpen als zij misschien 
wel kondi 11 geweest zijn. Dit laatste nu geschiedt bij 
de Rijksrestauraties en dit is vervalschen. Dat de 
restaurators zich daar ooit veel gewetensbezwaar uit 
hebben gemaakt, is ons niet gebleken. 

\_ Nu komen wij tot het overige, in het stuk van 
den heer B. vervat. 

Wat de kerk te Rhenen betreft, schreven wij : „Mag 
men de berichten gelooven, dan zal bij die kerk met 
het aanbrengen van een nieuw dak cn het vernieuwen 
van enkele gewelven kunnen worden volstaan". Sedert 
werd ens echter uit Rhenen gemeld, dat de heer 

Dc heer I'osthumus Meyjes is onze beschermeling 
zoomin als iemand anders. Waar hij naar onze mee
ning te kort schoot, hebben wij hem onze bemerkingen 
niet onthouden , zooals bv. ter zake van de ongelukkige 
„restauratie", door hem in de Groote Kerk te Arnhem 
verricht. Ook nog onlangs meenden wij het door hem 
in zake den Delltschen toren gegeven advies te moe
ten afkeuren. Maar in zake het zuider-tiansept der 
Nieuwe Kerk te Amsterdam kan hem niets verweten 
worden, daar hij aan het historisch karakter van den 
gevel niet geraakt heeft. 

Dat de heer Kalff in ons no. 31 het bewijs zou 
geleverd hebben , dat de tegenwoordige bekroning van 
den transeptgevel i8e-eeuwsch is, kunnen wij niet 
toegeven. Een prent van 1655 kan voor wat in de 
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18e eeuw geschied, is niets bewijzen. Over het alge
meen moet men zeer voorzichtig zijn met de oude 
afbeeldingen, want die zijn in den regel hoogst onbe
trouwbaar. Wanneer de tegenwoordige toestand van 
de bekroning ontstaan is, kan alleen uit onderzoek 
der archieven blijken. 

De grootste I7e-eeuwsche afbeeldingen der Nieuwe 
Kerk in welstand zijn zóó klein, dat men daarop 
kruisbloem en hogels slechts als krabbeltjes ziet, en 
van het detail niets kan onderscheiden. Is het nu niet 
kenschetsend voor de lichtvaardigheid en de zorge
loosheid onzer restaurators, als zij dergelijke gegevens 
voldoen'e achten? 

* 
„Die Weltgcschichtc ist das Weltgericht", ook voor 

den heer Cuypers. Op deze rechtspraak vooruitloopen 
baat niet. Onze meening is, dat het vonnis over zijn 
restauraties geen vrijspraak in zich zal sluiten, maar 
het staat den heer 15. vrij, van een andere verwach
ting te zijn. 

Afbreuk doen aan de werken van Cuypers heeft 
nooit in onze macht gestaan, gesteld elat wij het ge
wild zouden hebben. Als de heer B., zich minder juist 
uitdrukkend, met afbreuk eloen critiek bedoeld heeft 
— een veronderstelling, die uit hetgeen wat volgt 
groote waarschijnlijkheid krijgt — elan willen wij 
gaarne erkennen die critiek te hebben uitgeoefend. 
Schade kan daardoor voor den heer Cuypers te min
der ontstaan zijn, omdat het aantal zijner onvoor
waardelijke bewonderaars, die in hem „den eminenten 
architect met zijn logische werken" zien, niet gering is. 

Zelf:: de zon heeft vlekken, en de heer Cuypers is 
van te beminnelijke bescheidenheid, dan dat hij zijn 
werk als volmaakt zou beschouwen. Men kan echter 
„plus royaliste que le roi" zijn, en in dit geval ver-
keeren, met den heer B., vele van Cuypers' volge
lingen. 

Indien wij, hierin geiijk aan Vondels Herodes, het 
licht van liet Rijksmuseum niet verdragen kunnen, 
maar het veeleer voor „duysternisse" aanzien, dan 
staan wij in die meening zeker niet alleen. O f is den 
heer B. het telkens terugkeerend geklaag over de 
verlichting in Cuypers' museum geheel onbekend ge
bleven ? 

Zelfs de felste bestrijders van den heer Weissman 
gaven tot dusverre toe, dat de verlichting der zalen 
in het Suasso-museum, de vrucht van veel studie, 
voortreffelijk was. Het zal den heer B. dan ook 
moeilijk vallen zijn meening, dat het licht in het 
Rijksmuseum de voorkeur verdient, ingang te doen 
vinden. Misschien wil de heer B. wel eens uiteen
zetten , wat rustig, wat onrustig licht is en naar 
welke beginselen schilderij-zalen verlicht moeten wor-
elen. De heer Weissman, die dikwijls getoond heeft 
geen debat te schuwen , zal hem dan zeker van ant
woord dienen. 

* • 
Het doet ons, ten slotte, genoegen dat de heer 

B. wel toegeeft, dat er nog andere „herstellingsbe
ginselen" zijn dan die welke hij voorstaat, en dat hij 
ons over het onze „niet lastig wil vallen''. Wachten 
wij nu af welk beginsel in de toekomst als het juiste 
zal gelden. 

Alleen komt het ons gevaarlijk voor, dat de restau
ratiewerken aan onze historische monumenten worden 
beschouwd als een experimentum in corport vilt, ten 
bate van architecten die „vrije scheppingen" willen 
maken, die „tot een gezonde kunstontwikkeling wil
len komen", of die anderszins „voordeel willen trekken". 
Dergelijke vivisectiën zijn nog veel afkeurenswaardiger 

dan die welke door de natuuronderzoekers worden 
verricht, en die meestal alleen worden gedaan om iets 
te vertoonen, wat al lang ontdekt was. Wil men de-
oude monumenten bestudeeren, men mete ze op, 
brenge ze in teekening, fotografeere ze, speure hunne-
geschiedenis in de archieven na. Maar men breke hen 
niet de verweerde steenen uit het oude lijf, om toch 
vooral te weten wat daarachter zit. Moet er wat her 
steld worden, dan zij men als de chirurg, die Iichaams-
deelen zijner patiënten alleen in de uiterste noodzake
lijkheid wegneemt en door kunstmatige vervangt. Wat 
een houten been voor een mensch is, dat is een 
Kje-eeuwsche restauratie voor een oud gebouw. A l 
is het kunstbeen nog zoo goed gemaakt, en al wordt 
het door de kleeding geheel bedekt, toch staat het 
niet met het levende lichaamsdeel gelijk. Dat zij dit 
niet willen inzien is ele groote fout der iye-eeuwsche 
herstellers. 

Gaarne willen zij hun richting beschouwd zien als 
die welke de waarheid voor alles huldigt. Maar on
danks al die vermeende waarheidsliefde willen zij toch , 
zoodra zij aan het werk gaan, den argeloozen be
schouwer in den waan brengen, dat niet zij, maar 
13e-, 14e- of 15-eeuwsche architecten aan den gang 
zijn geweest. Hoe beter dit bedrog gelukt, hoe meer 
gestreeld zij zich voelen. Zoo voelt een Hollan
der, die in Duitschland reist, zich gevleid als men 
hem voor een Germaan verslijt. Maar zoo voor dien 
toerist als voor onze herstellers geldt Goethe's woord: 

Sets' dich l'cuiicken nuf von Millioncn Ijtckcn 
Sets' deinen Fuss nuf ellenhohen Sockcn 
Du bleibst am linde was du hist! 

H E T W I T T E H U I S . 

Na de vele alarmeerendc berichten, welke reeds 
omtrent dit huis de ronde deden, is het haast over
bodig te melden dat het te Rotterdam in aanbouw is, 
veel bekijks heeft en veel betweterij uitlokt. 

Kr gaat bijna geen boer naar de markt — en dat 
zegt wat op Maandag en Dinsdag — die zich niet 
van den stand van zaken overtuigt; eerst door de om
staande sterk geschoorde huizen met een bedenkelijk 
gezicht te bekijken en als met den vinger de scheuren 
te tellen die hij erin opduikelt; dan door een kijkje 
te nemen achter de schutting, het hoofd te schudden 
en aan de omstanders te vragen of er nu nog meer 
palen in moeten voor dat onwijze huis; eindelijk door 
de afzetting in de straat en bij den kaaimuur op te 
nemen en . . . zijn schouders op te halen. 

Kr komen echter ook de noodige Rotterdammers. 
Die gaan natuurlijk niet schouderophalend weg; zij 
oordeelen met gezag en veroordeelen den man van 
het initiatief, den directeur der onderneming of maat
schappij „ Het Witte Huis", die zoo iets Amerikaansch, 
zoo'n groot gevaarte ons opdringt te midden van 
hunne bescheiden koopmanshuizen. Bemerkingen als: 
het zal de heele omgeving bederven; het schilder
achtige gaat van dat hoekje af; dat moeten nu kan
toren worden; net of er hier niet reeds genoeg te 
huur hangen! enz., zijn schering cn inslag. 

De architect die durft voorspellen dat zoo'n bouw 
eene goede rekening zal geven, den moed heelt zoo'n 
kolossaal huis — en nog wel van wit-verglaasde 
steenen — te bouwen en den opzet bekent alleen 
groote kantoren in dat gebouw te willen vestigen, 
krijgt, dat is duidelijk, zijne competente portie van 
de bovenste plank. Kn de autoriteiten, die zulk een 
onbehoorlijk werk maar ongemoeid laten doorgaan, 
ze worden niet ontzien. Het is immers net alsof cr 
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geen wetten en verordeningen meer zijn. Als je elf 
nieuwe duimpjes door de rooiing wil komen om nu 
eens wat moois te maken, komt de bouwpolitie 
met de bemerking dat het ten minste I duimpje te 
veel is, en nu bouwen ze potdorie een huis dat eigen
lijk een toren is, dat de heele buurt zal hinderen en 
ontsieren e n . . . . dat zelfs de Rotterdamsche brandweer 
met haar spuiten niet bestrijken kan. Enfin! wij zijn 
wel benieuwd wat daarvan het eind zal zijn. 

De •/.. g. deskundigen doen natuurlijk ook een duit 
in 't zakje en als echte schippers aan den wal zouden 
ze zus en zoo, en, dat is z e k e r . . . . bij hen zou het 
nooit gebeuren dat het huis naast hun karrewei zoo 
maar inviel, liet is allemaal goed, weet je, als je een 
royalen principaal hebt met een groote beurs, maar 
dat is een witte raaf! 

Kort en goed, het gebouw gaat geducht over de 
tong, en komt er geen ommekeer in de publieke 
meening, dan vrees ik dat de benaming in den volks
mond nog eene zoodanige verandering ondergaat, dat 
de stichter er maar weinig mee in den schik zal zijn. 

Dat het bovenstaande aan uwe lezers bekend is, 
is niet twijfelachtig; ik vermoed echter, dat men wel 
eens een meer juiste voorstelling van zaken begeert, 
en vandaar het volgende. 

Het Witte Huis wordt gebouwd op een perceel 
grond aan de Gelderschekade, uitkomende aan de 
Wijnhaven en de Wijnstraat. Die grond, gelijk mee-
rendecls de gansche vroegere rivierbedding, is van 
dien aard dat er, zonder te heien, woonhuizen van 2 
tot 3 verdiepingen op gebouwd kunnen worden. 

De huizen, die vroeger terzelfder plaatse stonden, 
waren dan ook op staal gefundeerd en de hui.;en, 
die er omheen staan, zijn het nog 

Voor het Witte Huis evenwel, dat tot aan de nok 
ruim 38 meter hoog zal worden en waarvan de bui
tenmuren grootendeels op muurpijlers zullen rusten, 
was heien, dus ook het slaan van proefpalen, onver
mijdelijk. 

Het is onnoodig te zeggen dat het aangrenzend 
pand, voor zoover de zijmuur was weggebroken, op 
de gebruikelijke wijze geschoord was; het kleine ge
deelte echter, waar die muur behouden bleef, was 
niet geschoord en het is door dit verzuim dat het 
eerste ongeluk — het instorten van het pand Wijn
haven no. 5 — Wijnstraat no. 6 — is toe te schrijven. 

Die muur toch, bij zijne hoogte van i 15 M . niet 
meer dan 0.16 M . dik, rustte op een fundamentsmuur, 
die zoo beplakt, betegeld en bepleisterd was, dat hij, 
ofschoon ook I 2 meter zand moetende keeren, nog 
voldoende zwaar en genoeg solide scheen om dienstig 
te worden gemaakt voor dracht van de vangbintcn. 
Men was dan ook zeer verbaasd toen gedurende het 
heien van een proefpaal, het meest ontlaste deel van 
den fundamentsmuur voor den drang van het zand 
bezweek, en ontstelde toen daarbij de eigenlijke samen
stelling van dien muur aan den dag kwam. In allerijl 
werd nog geschoord wat mogelijk was, doch de be
houden muur, slecht geankerd als hij bleek en op een 
even slechte fundeering rustende, was door de trilling 
eenmaal in beweging gebracht en stortte met het niet 
geschoord gedeelte van het huis ongeveer 20 uren 
later omlaag. 

Ofschoon dit ongeval nu niet bepaald onverwachts 
kwam, zou het me toch een lief ding waard zijn als 
ik uwen lezers de in kleuren uitgevoerde photographieün 
kon vertoonen van de bij de zaak geïnteresseerde 
personen op het oogenblik hunner aankomst ter plaatse. 
Nu dat niet mogelijk is, moge het u genoeg zijn te 
vernemen , tlat slechts de aannemers een weinigje be

drukt , maar in het algemeen allen even blijmoedig 
opkeken. 

E r was immers geen muis onder dood gebleven 
en verder zou „dat zaakje" wel opgeknapt worden. 
N u , zoo ik allerwege verneem, heeft de Maatschappij 
het Witte Huis zich zeer coulant gedragen, èn tegen
over de aannemers, èn tegenover de eigenaars en be
woners van het ingestorte en het nog daaraangrenzend 
pand. 

Het Witte Huis wordt door de getroffen regeling idem 
zooveel grooter en . . . in tik opzicht veel bctct; het 
laat zich dus aanzien, dat de daaraan besteede som 
wel rentedragend zal zijn en daar aan het ingevallen 
huis niets verloren is, mogen we het voorgevallene 
een fortuintje voor allemaal en voor het gebouw een 
groote aanwinst noemen. 

Terwijl ik deze regelen zat te pennen, vernam 
ik dat eene perspectiefteekening in kleuren van het 
Witte Huis geëxposeerd wordt bij den kunsthandelaar 
Molenbroek in de Hoofdsteeg. 

Toch over dit gebouw schrijvende, zou ik met deze 
mededeeling niet gaarne achteraan komen, te meer 
niet, omdat het mij tevens eene goede gelegenheid 
geeft iets over het uitwendige te zeggen. 

Het gebouw, lang 21 M . , breed 20 M . , hoog tot 
aan het dak gemiddeld 30 M . , en tot de nok, of liever 
het plateau, 38.5 M . , schijnt tot aan de 2e verdieping 
in hardsteen en daarboven in witverglaasde steen te 
worden uitgevoerd. 

De hoofdfacade heeft boven den hardsteenen onder
bouw drie terugliggende velden, waarnaast het gevel
vlak als pilasters uitkomt; deze velden zijn ter hoogte 
van de zolderverdieping overboogd, en het middelste, 
breedste en hooger opgaande is als middenpartij met 
een Belgischen top afgedekt. 

Met boven den onderbouw ontworpen erkertorens 
geflankeerd, door hardsteenen, op de witte steen 
goed uitkomende banden ter hoogte van vloer- en 
raamdorpels van elk der verdiepingen verdeeld, en 
met tegel- of sgraffitovullingen v. n. in de borst
weringen en bekroningen versierd, heeft het geheel 
een hoogsteenvoudig, ja nuchter, door zijne gewoon
heid juist een ongewoon voorkomen. 

Het doet goed ook hier eens een bouwwerk te 
zien aangekondigd, dat den rug keert aan een periode, 
waarin de grilligste en peuterigste uitingen den mees
ten lof verwerven. 

Of het een schoon geheel zal worden? Voor zoover 
zulk een utiliteitsgebouw bij uitnemendheid en een ko
lossus in zijne omgeving dat op zichzelf kan zijn, be
haagt het mij wel, doch als verfraaiing der stad had 
ik het gaarne aan onze tegenvoeters gegund. 

Zoo gezien, zou ik het dak wat minder erg stijf, 
lomp en eentonig en — als de kansen op vestiging 
van de filiaal-inrichting van het Koninklijk Meteoro
logisch Instituut of dergelijke er niet minder om wor
den — ook een verdieping lager wenschen; verder 
zou ik de hardsteenen muurpijlers (o vermaledijde 
spille-winkelpui-beenen!) beduidend massiever en ook 
een entree van meer passende grootte willen; uit er
varing wetende, dat er zoo vaak omstandigheden zijn, 
die bij den ontwerper nolens volens moeten meetellen, 
moet de verzekering mij nog van het hart, dat deze 
bemerkingen niet in verwijtenden zin zijn neerge
schreven. 

De heer W . Molenbroek, de architect van dezen 
bouw, is immers een te geestig ontwerper, te veel een 
man van goeden smaak en goede verhoudingen, dan 
dat hij voor dergelijke questiën geen oog zou hebben. 

Laat ons daarom vertrouwen, dat hij gedurende 
den bouw zijn gelukkiger inspiraties nog eens zal 
raadplegen cn nemen wij den draad van ons verhaal 
weer op. 

Het nieuwe, nu in uitvoering zijnde ontwerp, in 
plan een bijna gelijkzijdigen rechthoek, heeft zoowel 
in lengte- als breedte-richting twee ongeveer even
wijdig loopende, het trapgat en een binnenplaats in
sluitende en onafgebroken van de fundcering tot de 
nok en van buitenmuur tot buitenmuur doorgaande 
binnenmuren, welke op den beganen grond ± 0.8 
M . dik zijn cn allen rusten op 4 rijen palen van 16 
M . , staande in alle richtingen 0.5 M . hart op hart. 

Uitgenomen de zolderverdiepingen, hebben ze alle 
— cn het trappenhuis zelfs met inbegrip van deze 
— vloeren, bestaande uit I-liggers, met daartusschen 
geslagen gewelven. A l deze liggers en ook het hout
werk van de kap en de zolders worden naar het 
systeem Rabitz met een brandvrij makende kalklaag 
bedekt. 

Het dak wordt met een reclame-hek bekroond, 
evenals de spitsen der erkertorens met roode leipannen 
bedekt en van 4 bliksemafleiders voorzien. 

Het geheel is dus brandvrij, maar daar de later 
aan te brengen betimmeringen of wel de inhoud der 
vertrekken aanleiding blijven geven voor brand, en 
er toch ook in de behoefte aan drink- en spoelwater 
dient te worden voorzien, wordt — - daar de gemeente
lijke drinkwaterleiding het water te dier plaatse slechts 
omstreeks 13 meter opvoert — op de hoogste zolder
verdieping, dat is ruim 35 meter boven de straat, een 
bassin gesteld dat door een stoompomp steeds met 
eenige duizende liters water gevuld gehouden wordt. 

In verband met de persbuis van het pompwerktuig — 
tevens brandspuit — worden op alle verdiepingen 
brandkranen aangebracht. 

Twee electrisch-hydraulische liften zullen de hoofd
gemeenschap , een ijzeren trap de dienstgemeenschap 
van alle verdiepingen met het parterre onderhouden. 
Eene centrale waterdampleiding zal in de behoefte aan 
verwarming, gemeentelijke of wel eigen electriciteit in 
de behoefte aan kunstlicht voorzien en ook overigens 
verschillende moderne gerieflijkheden, alsmede brand
ladders en noodbalkons voor de bewoners worden aan
gebracht. 

Van de bijzondere inrichting der verdiepingen is 
nog weinig bekend, daar deze geheel van de keuze 
der huurders afhangt. Zooveel is intusschen zeker, 
dat het geheel naar de hoogste eischen van den tijd 
zal worden ingericht. 

Het is duidelijk dat de opgedane ervaring ertoe 
heeft geleid om bij het ondernemen dezer uitvoering 
wat meer omzichtighe.d in acht te nemen. De omlig
gende panden werden nu op solide wijze en op ruime 
schaal geschoord en gekoppeld, en de uitvoering, zoover 
als deze is gevorderd, met overleg geregeld. 

Het schoren echter behoefde geen bijzondere zorg 
te baren; deze was alleen noodig voor het heiwerk. 
In een kleibodem toch, zoo vast dat daarop 15.— 
meter hooge huizen met goed gevolg op staal konden 
gefundeerd worden, moesten in een klem bestek ruim 
Soo palen ingedreven worden, m. a. w. de grondslag 
moest zoowel in de lengte als breedte L 1.5 meter 
verplaatst, dus zoowel in- als uit elkaar gedreven 
worden. 

Ten einde nu te voorkomen dat die grondverplaatsing 
zoude plaats vinden in de richting der huizen, wer
den de eerste rijen palen langs die zijden ingedreven 

en, vertrouwende dat de ondergrond, mocht hij over 
grooter uitgestrektheid dan de breede havenkade in
een gezet worden, wel zonder verdere schade in de 
havens zou opkomen, werd het heiwerk in de richting 
daarvan voorgezet. 

Bij het heien hebben dan ook zelfs de naaste, ach
ter de keerpalen gelegen huizen geen hinder onder
vonden , doch de grondverplaatsing naar de haven 
had , tengevolge der gebleken zeer beduidend mindere 
vastheid — om niet te zeggen slapte — van den 
ondergrond nabij de Wijnhaven, een niet verwacht 
verloop. 

Op een goeden dag toch bleek een der landhoofden 
van de basculebrug, die zijwaarts en ongeveer nog 14 
meter van het heiwerk verwijderd lag, met den kaai
muur zooveel vooruitgeschoven, dat de brug niet 
meer op kon. 

Dit gaf nieuwe stof tot verdachtmakende geruchten 
en spanning der gemoederen, vooral bij hen, die 
wisten dat tusschen de hoofden van deze Rotterdamsche 
basculebrug het op den bodem der doorvaart liggende 
zware ijzeren steunraam ontbreekt, dat bij de andere 
bruggen aan de vooruitschuivende kracht weerstand 
zou geboden hebben. De autoriteiten echter vonden het 
geval niet zoo bezwarend; immers de brug was na 
haar stichting al ruim een handbreed nauwer gewor
den; dat duimpje kon er nog wel bij. Bovendien al 
die bruggen hebben bij laag water steeds een paar 
centimeter minder doorvaartwijdte dan bij hoogwater; 
het volgend halftij zou alzoo gelegenheid geven om 
de voorhar wat af tc nemen. Zij waren minder onge
rust, doch achtten nochtans maatregelen noodig. 

Diensvolgens werden voor alles ook aan de haven
zijde tot opkeering van den grond een paar rijen 
palen geheid en werd de kaaimuur van het brugge-
hoofd geheel losgehakt. 

Nadien is het heiwerk — voor zoover de geplaatste 
schoren dit toelieten — geregeld voortgezet kunnen 
worden en een gedeelte met wegneming en vervanging 
der schoren, zelfs al tot tegen de bestaande huizen 
uitgevoerd, zonder bepaalde nadeelen te veroorzaken. 

Gaat al het overige naar wensch, dan zal Rotterdam 
en daarmede Nedjrland, ja heel het continent van 
Kuropa, weldra een gebouw bezitten, dat Amerikaansch 
van oorsprong is en — naar het schijnt, als alles wat 
de Nieuwe Wereld ons brengt, uitermate practisch — 
een duchtigen ommekeer zal bewerken in de bestaande 
opvattingen. 

Het is vreemd, maar men kan haast geen courant 
ter hand nemen of men vindt er klachten en verslagen 
van besprekingen ter verbetering in over slechte en 
ongezonde woningen of wel de resultaten van over
wegingen rakende dit onderwerp van hoogwijze man
nen , welke resultaten, op congres-en als hoofdschotel 
opgedischt wordende, de dan onomstootelijk geworden 
waarheid doen uitspreken, dat het eene schande is 
voor onze eeuw, dat onze medemenschen, die toch 
even lieve kinderen van den goeden God zijn als wij
zelf, nog zó o zijn gehuisvest. 

Krijgt men verslagen van gezondheidscommissies 
onder de oogen of hoort men de aandoenlijke ver
halen van wijkzusters en dergelijke, die de aan stegen 
en sloppen gelegen woningen bezoeken, dan kan 
men haast geen uitroep van ontzetting onderdrukken. 

Maar nog nooit las ik zelfs maar een klacht over 
de vele ellendige kantoren der groote handelssteden, 
die, omdat men gedoemd is er te blijven en te 
werken, nog grooter nadeelige gevolgen hebben dan 
een krot of kelderwoning, daar deze in den regel 
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feitelijk slechts enkele nachturen bewoond worden. 
Men moet ze zien die lage, bekrompen, donkere, 

slecht geventileerde vertrekjes; men moet cr in komen 
op een donkeren najaarsdag of wel 's avonds, als de 
gasvlammen haar dienst presteeren, de uitwase
ming verhoogen cn de huid in perkament veranderen ; 
men moet de gezichten zien van sommige dier kantoor-
menschen! Kn die stumpers, ze klagen niet, ze hebben 
te werken, schnell, schön und ganz genau, o f . . . de 
deur uit! Van hen toch dreigt geen staking. 

Zoo van wal stekende, zou de lezer kunnen meenen 
dat het in mijne bedoeling ligt dat onderwerp eens ter 
sprake te brengen, maar dat is zoo niet. Ik wilde 
alleen maar constateeren dat ook op dat gebied nog 
heel wat te verbeteren valt en dat een krachtige stoot 
in de goede richting luide en algemeene toejuiching 
verdient. 

Zijn er dan geen behoorlijk ingerichte kantoren? 
Welzeker. Langzamerhand komt er wel wat van het 
buitenlandsch comfortabele in, maar de aartsvaderlijke 
gewoonte om op en bij mekaar te zitten op tusschen-
verdiepingen en dergelijke, belet nog altijd het flinke 
meegaan. 

Ken goede gedachte noemen wij het daarom, om 
in onze stad een gebouw te doen verrijzen dat als 
bestemd schijnt voor modelkantoren. Kn zulk een 
gebouw is het Witte Huis. 

HIJ D E P L A T E N . 
De bij dit nornmer behoorende schetsen van den 

toren en een zijingang van de kerk te Rhenen zijn 
van de hand van den heer J. J. van Nieukerken, 
architect te 's-Gravenhage. 

P R I J S V R A G E N 
HOOFD VOÜR HET WEEKIJLAD HOLLANDIA* 

Do uitgevers van H o l l a n d i a , het Weekblad voor Xeder-
lunders in den vreemde, onder leiding van Jack T. Grein, wen
schen vnnr dit blad, waarvan het eeMe nornmer begin November 
zal vert-chynon. een fraai hootd met do pen, geteekend door een 
Xederlaudseh kunstenaar. 

Te dien eiude hehhen /.ij een prijsvraag uitgeschreven en loven 
een prijs uit van f5Q voor de bekroonde teekening. De tceke
ningen zullen worden beoordeeld door de redactie van Hollandia, 
geadviseerd door den heer L. Alma Tadema, te Louden. 

De teekening moet vóór den 22 October e. k. ingeleverd /ijn 
by de boek-, kunst- en handelsdrukkerij van Gehr. Binger,War-
iMu'sstruiit 174 0 te Amsterdam, waar inlichtingen voor juisten 
tekst, afmetingen, en/, te bekomen zyu. 

STADSVERSH:KI\<;EX UITGESCHREVEN DOOK. DE 
VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE 

ROTTERDAM. 
Ten vervolge op liet bericht omtrent het aantal en dc motto's 

der ingekomen antwoorden (zie bladz. 301) kunnen wy den uitslag 
van den wedstrijd mededeclen. 

lste Prijsvraag, Kadeversiering balustrade Oude llavenkade 
Plan C. Berate prys: zilveren medaille en het getuigschrift der 
vereeniging, benevens '50, toegekend aan motto La Reine, ont
werper de beer F. J . Voste te Heemstede by Haarlem. Tweede 
prys, het getuigschrift met A20, toegekend aan motto 18Ï.7, ont
werper de heer Jean Krot te Brussel. 

2e Prysvraag, pleinversïcring, Boymansplein met brug enz. 
Lerste prys: zilveren medaille en hot getuigschrift benevens t 75, 
toegekend aan motto Kust roest, ontwerper de beer M. P, L. 
Kncer te Brussel. Tweede prys, getuigschrift en f30, toegekend 
uan motto La Reine, ontwerper de heer F. J . Vosse te Heem
stede by Haurlcm 

3de Prysvraug. kruising van twee straten, Botcrsloot en Hee-
renstraat. Eerste prys: bronzen medaille met getuigschrift en f96, 
niet ten volle, doch zonder de medaille toegekend uan motto 
Good luck, ontwerper de heer M. i \ L . Kuccr te Brussel. Aan 
motto MV is toegekend het getuigschrift niet / 15, waarvan ont
werper is de lieer I). Itoest van Reyn te Dordrecht. 

4ue Prijsvraag, toegang tot, en gedeelte van een straat van 
20 M . breedte, als Witte-de-Witbstruat, Jonkerfrunsstraat enz. 
Eerste prijs, bronnen medaille met getuigschrift cn / 25, niet 
toegekend; tweede prys, getuigschrift en f 15, toegekend aan motto 
Persérérsnce, ontwerper de heer AL l \ L . Kacer, te Brussel. 

MONUMENT VOOR FRANS HALS. 
Het Frans Hals-Comité heeft eeno circulaire van den volgenden 

inhuud aan de kunstschilders gezonden: 

„Het Frans Hals-Comité' heeft een opdracht ontvangen van een 
kunstverzamelaar, liefhebber, die echter vooreerst onbekend 
wenscht te blyvon, eu voor wiens goede trouw cn soliditeit het 
Comité instaat 

„Dezo opdracht heeft een tweeledig doel: dc bedoelde persoon 
stort in de kas van het Comité een som van dertigduizend'gu/de*, 
en ziet daardoor de oprichting van hot monument van /'rans 1'IaIs 
verzekerd, — maar hjj vorzoekt de heeren kunstschilders, die 
iots voor zyn aanbod gevoelen, en voor hun grooten voorganger 
iets ten diens eero willen bijdragen, hem eene teekening. liefst 
aquarel, of wat het zy, te willen doen geworden, als hewijs van 
instemming met zijn. ver eer ing voor den groeten Meester. 

„Gceno verloting of verknoping zal daarvan plaats hebben — 
de werken blijven te zaaien bewaard in de verzameling van den 
bedoelden kunstliefhebber 

„Het Comité, gcloovcndc dat dit nanbod cn het verzoek aan 
dc schilders daartoe mede te werken, bij velen sympathie zullen 
vinden, en daarvoor reeds do toezegging bobbende van dc bccreu 
Israels, Jacob Maris, II. W. Mesdag, Th De Bock, O. Bisschop, 
mevr. Mesdag-van Houten , C. L. Dake en II J. Scholten , neemt 
dc vryheid uwe hoog gewuardcerde medewerking in tc roepenen 
hoont dat het Comité ook by u een gunstig gehoor moge vinden. 

„I'we toestemming zoude het Comité «aarne spoedig ontvangen; 
de werken kunnen tot Mei 18t>8 ingezonden worden. 

„ieder lid van het Comité ia bereid een en ander in ontvangst 
te nemen. 

„Het Frans Hals-Comité". 
Er bestaat alzoo gegrond vooruitzicht dat een monument voor 

Frans Hals zal wordeu opgericht. 

M A R B R I T. 
Dc onlangs opgerichte vennootschap „/out- en mozaïkfabriek 

IJ muiden" zendt ons eenige tegels, van een materiaal, dat onder 
den naam „marbrit" in den handel wordt gebracht Deze tegels, 
die in verschilleodo kleuren geleverd worden, zyn verbazend hard 
cn hebben, voorzoover zy als vloerbcklecding moften dienon, 
oen ruwe oppervlakte, ten einde het uitglyden te voorkomen. 

Het Proefstation voor Bouwmaterialen Koning & Kienfait heeft 
de tegels onderzocht en er verschillende proeven mede genomen; 
de uitslag daarvan is als volgt gecertificeerd: 

1. Grootere stukken werden herhaaldelijk in eene koude ruimte 
van — 20° C. gebracht en daarna snel ontdooid in water van 
• 35° C Het materiaal bleok tegen deze temperatuurwisselingen 

lingen bestand te zyn, brokkelde niet af cn scheurde niet. 
2. Droge platen in water gelegd namen na een verblijf in 

water gedurende 3 X 24 uren niet in gewicht toe. De waterop-
name is dus = 0. 

3. Stukken materiaal »; X 24 uren gedrenkt in plantaardige 
olie namvu geen olie op; ae olie is iia dien tyd niet in de breuk 
gedrongen. 

4. De proeven sub 3 vermeld, werden herhaald met minerale 
olie. Die minerale olie werd niet in het materiaal opgenomen. 

5. De hardheid van het materiaal volgens dc schaalverdeeling 
van Moks ligt zeer nabij 7. II* t is harder dan gewoon vemtter-
eu spiegelglas, de hardheid komt uie van kwarts nabij. 

0. Het soortelyk gewicht van liet materiaal bedraagt 2 40. 
7. Het materiaal werd tot eon fijn poeder gewreven en dit 

poeder gedurende 24 uur met overmaat lOpCt. zwavelzuur, 10 
pCt. zoutzuur behandeld, waarbij gedurende 1 uur gekookt werd. 
Kr bleek in oplossing te gaan in beide gevallen 1.0 pCt. Het 
materiaal is dus bestand tegen verdunde zuren. 

8. Het gepoederde materiaal werd atgedampt met geconcentreerd 
zwavelzuur van 1 8.4 SG Kr ging in oplossing 16 I pCt. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER B O U W K U N S T 
AKDKKI.IM. UTHKCHT. 

Vergadering lan Dinsdag 12 October 18*7. 
Dc Voorzitter, de heer L II J . van Lunteren, opende de 

eerste vergadering in dit seizoen met de leden welkom to heeten. 
Na lezing der notulen, werd naar aanleiding van eon ingekomen 

schrijven van het centraal comité te Utrecht in zake de feesten ter 
gelegenheid van de aanstaande inhuldiging van II M Koningin 
Wilhelmina, voor ovcntueole aansluiting eenige besprekingen ge
voerd De Voorzitter meende dat men zich daarvan moest ont
houden. Op de vraag van den heer \V. de Jong, of de afdeeling 
Bouwkunst zich met het oog op eventuoele versieringen, geheel 
moest onthouden, antwoordde de Voorzitter dat daarvoor do tyd 
nog niot gekomen is, daar men nog geheel in't onzekere verkeert 
wat cr gedaan zal worden. Als eenmaal do tyd daar is, kan men 
op de zaak torugkomen. 

Verder werd door den heer Vreeswyk verslag uitgebracht van 
de dezen zomer gehouden excursie naar Tilburg. 

Hierna deed de heer Robbert Kalft" eenige mededeelingen over 
John's schoorsteenkap, en roet- en vonkenvanger. Toegerust met 
de noodige middelen werd door hom een en ander met proeven 
toegelicht, die allen uitstekend t-laagden cn een duidelijk beeld 
gaven van wat deze kappen eu tangen zijn. 

D E O P M E R K E R 1 8 9 7 . 3 2 si r J A A R G A N G . 

Photolith van (•J.Thieiue, Ar iilirrri . 
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Daar reeds iu dit blad n°. 40, van 2 Oct. j l . , een beschrijving 
van deze kappen werd gegeven, zal liet wel overbodig zijn die 
te herbuien. Do mededeelingen werden met de meeste belang
stelling unngehoord. 

Den heer Kalff werd namens de Vergadering dank gebracht en 
na bezichtiging der bekroonde antwoorden op prijsvragen, door 
het bestuur der Mantschnppy van Houwkunst uitgeschreven, de 
vergadering gesloten. 

TECHNISCHE VAKVEREENIG1NO. 
AKMXI.INI; KOTTKRIUM. 

Vergadering van 11 Oetoher 1897, 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen, deelt de pres. o a. 

mede dat dc bibliothecaris, bezig zijnde met het opmaken van 
een reglement en een catalogus der bibliotheek, zeer gaarne zoo 
spoedig mogelyk wenschte te ontvangen opgaven van hoeken, 
die door de leden ter beschikking van belangstellenden konden 
gesteld worden. 

In verband met art. 49 II R. worden de leden uitgenoodigd 
om, indien /ij daarin veranderingen willen voorstellen, daarvan 
vóór 1 December a s. kennis te geven aan bet Hestuur. 

Naar aanleiding van de op de vorige vergadering gedane vraag: 
„lint- komt bet dat een vierkante staaf, bij bet omzetten iu een 
bocht, don vorm aanneemt vnn dubbel holy" gaf de heer J . C. 
Fels eenige beschouwingen, toegelicht mot proefstukken. Hieruit 
bleek dut de vrager riet goed had waargenomen, want uit de 
proefstukken, die bestonden uit strooken plaatijzer in verr-cbil
lende bochten omgezet, bleek zeer duidelijk dat de doorsnede op 
de plaats der buiging hol-bol wordt, met de bolle zjjde naar do 
binuenbocht gekeerd, terwijl bet metaal aan de kanten sterk 
uitpuüde. Spreker verklsarde dit uit dc verschillende spanningen 
die in de moleculaire lagen ontstnnn door do buiging. De buiten
ste Ingen toch moeten rekken en de binnenste indrukken. Xu 
verhouden de weerstanden tegen indrukken en die tegen uitrekken 
zich nis 5 : 6 en daar dus de spanning in de bovenste lagen kleiner 
is dan in de oudertte, zoo ontstaat dc vormverandering, daar de 
spanningen trachten in evenwicht te komen. De stol'in het midden
gedeelte drukt als bet ware de stof aan den buitenkant weg. 

De kunstbeschouwing, aangeboden door den heer J . II Se hui tz , 
omvatte een 200-tal platen, photographischo afbeeldingen van 
kunstproducten uit de verzamelingen van het museum „Trucadéro". 

De vragenbus bevatte cen vrnag van innemen aard. waarop 
geen beslissing mocht genomen worden; zij zal aan het Hoofd
bestuur worden voorgelegd 

A F D E E L I N G U T R E C H T . 
Vergadering van Vrijdag 8 October 1897. 

Daar de president door ziekte verhinderd is tegenwoordig te 
zijn, opent en leidt de heer M. A. Treffers, als waarnemend voor
zitter, dezo vergadering. Na goedkeuring der notulen deelt de 
voorzitter mede, dat de beer Tekelenburg zjjne benoeming heeft 
aangenomeu en alzoo als 2e president do belangen der Vereeniging 
zal behartigen, vervolgens dat vier heeren als donateur zyn toe
getreden , waarna de heer \V. J . J. Koolo als lid werd aange
nomen. 

De heer D. J . Tesselhotl" doet thans eenige mededeelingen over 
metselspecie, naar aanleiding van een ingekomen vraag, waar
voor hem bij monde vau den Voorzitter dunk wordt gezegd 

Niets meer te behandelen zijnde, gaat men over tot een kunst
beschouwing, waarvoor door liet bestuur welwillend verschillende 
boek- en plaatwerken en modellen waren aigestaan. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. , 
1059*/* vergadering van Woensdag 1 3 Oct 1S97. 

De vergadering werd geopend en geleid door den vice-, oorzitter 
den beer Van Roven. 

Ingekomen was een schrijven van den heer C. di Uuzar, het 
overlijden mededotlendo van den heer J . C.dMiuzur, te Pretoria. 
Met eenige zeer waurdeerende woorden van den Voorzitter werd 
het overleden oud-bestuurslid herdacht. Vervolgens werd mede
gedeeld, dat het bestuurslid Cornclisscn door vertrek naar elders 
/IJ 11 lunet ie als zoodauig moest neerleggen. 

Hierna werd het woord gegeven aan deu heer Jac van Straaten 
tot het houden van eeno lezing over de door hem gebouwde 
ry wielfubriek „Simplex", uan den Overtoom te Amsterdam. 

liet gebouw bestaat uit drie gedeelten; het eerste. aan de straat
zijde , is het udminirtratie-gebouw, bcvuttende directiekamers, 
spreekkamers, showrooms van dc velocipedes, portierslogo en 
hydraulische lift. 

Het tweede gedeelte is het fabrieksgebouw, namelijk op den 
begane-groud voor de bankwerkers en op do eerste verdieping 
voor de draaiers. Op de tweede verdieping is de rijschool gelegen, 
die uitsluitend toegang heeft van af de hydruulische litt in hot 
voorgebouw. 

De rijschool is eenvoudig doch smaakvol aangelegd. De lambri-
zeering bestaat uit linoleum, opgevuld met zeegras, waardoor 
ongelukkeu voor de leerliug-wielrijders zooveel mogelijk voor
komen wordo 

Het gebouw is geheel samengesteld uit getrokken I-bulken uls 
wandstijlen waartusseheu liulfsteensmuren. Deze 1-stjjlcii dragen 
de ijzeren moerbalken waarop de houten balkeu liggen. Een over-

I vloedige verlichting heeft door de vensters en 't bovenlicht plaats. 
Het derde gedeelte bevat de smederij en het ketelhuis. De 

privaten voor het volk, alsmede hun kleerkasten, /ij 11 alle buiten 
net gebouw aangebracht, waardoor de zindelijkheid bevorderd wordt. 

Tul van teekeningen vun dc fabriek waren in do zaal aanwezig 
en dienden tot toelichting van het door den heer Van Straaten 
gesprokene. Met een hartelijk woord werd den spreker dank ge
zegd voor zijn bijdrage en na eenige huishoudelijke bezigheden 
de goedbezochte vergadering gesloten. 

BOUWKUNST KN VRIENDSCHAP TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Dinsdag 12 October 1897. 

Do Vereeniging- „Bouwkunst en Vriendschap'' hield in een der 
zalen van den Tivoli-sehouwburg hare eerste wintervergadering. 

Na 't gebruikelijke welkom, den leden door den Voorzitter, 
den heer II. Evers, toegeroepen en na eenige mededeelingen en 
het lezen der notulen. werd het woord gegeven aan den heer 
A. \V. Weissman, architect te Nijmegen, die eene voordracht 
met kunstbeschouwing hield over de bouwkunst der 19e eeuw. 

Aun het einde der voordracht, die met groote belangstelling 
werd aangehoord, mocht spreker de toejuiching der Vergadering 
verwerven. Naar aanleiding van het gesprokene ontspon zich een 
zeer geanimeerd debat. 

Na eenige mededeelingen in zake den uitslag van de door 
B en V. uitgeschreven prijsvragen, welke uitslag in dit nommer 
JS opgenomen, werd de vergadering gesloten. 

ARTI ET 1NDUSTRI.E TE 's-URAVENHAüE. 
Vergadering van Woensdag 13 October 1897. 

Met een hartelijk welkomstwoord opende de heer J . Mutters Jr. 
dc eerste vergadering iu het winterseizoen, waarop door den heer 
1. A Eoeber Jr. een korte voordracht over den „boekhand" werd 
gehouden. 

Vervolgens werd gelegenheid gegeven tot een kunstbeschouwing 
van hei prachtwerk „Amsterdam iu de 17de eeuw'', dat in utle-
Veriogeo verschijnt by du lirma Vun Stoekom en Zoon, alhier, 
en dat om den rijken inhoud en de voortreffelijke uitvoering zeer 
werd geprezen. 

Nuar aanleiding vun een schreven der be sub-commissie van 
het hoofdcomité voor de inhuldigingsfeesten in 1898 werd besloten 
do verleden jaar door de vereeuhnug Arti benoemde versierings-
commissie te ontbinden. Er gingen stemmen op, die wezen op de 
noodzakelijkheid dat hier-ter-stede spoedig wykeomités optreden 
om de versiering van wijkeu of struteu voor te bereiden, daar 
anders Deu Haag zeer zou achterstaan bij Amsterdam, waar 
prijsvragen door de bewoueis van straten /ijn uitgeschreven voor 
de fraaiste en doelmatigste versiering. 

Men meende, dat „Arti" bjj het uitschrijven van prijsvragen 
krachtige hulp en voorlichting zou kunnen verleenen. Het bestuur 
zou, indien de hulp der Vereeniging werd ingeroepen, volgaarne 
zyne medewerking verleenen. 

Nog besloot de Vergadering vanwege de verecniging eeue prijs
vraag uit te schrijven onder de ledeu voor eene diploma-quitantie. 

Aan den secretaris, den heer Er. J . Betiufaute, werd hulde 
gebracht voor zyu toewijding aun de belangen van Art i , by de 
besprekingen met bet iiihuldigings-feestcomité. 

Ü I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGji.YVKNii .wiK. Iu de commissie voor het examen voor beëedigd 

landmeter zyu benoemd: tot lid eu voorzitter, de heer A. W. E. 
Kwiuthout te Roermond, eu tot leden, de heeren dr. P. Zeeman, 
II. J . Heuvcliuk en M. S, van Donne, allen te Delft. 

— Tengevolge van de benoemingen iu de laatste twee alge
meene vergaderingen is thans het bestuur der Verecniging van 
burgerlyke ingenieurs samengesteld als volgt: M. J . van Rosse, 
voorzitter; P. J. vun Voorst Vader, secretaris; II. de Mol van 
Otterloo, penningmeester; A. M K. W. Jtarou vuu Ittersuin, J . 
D. Donker Duyvis, J . de Koning, A . Jbéking Duru. 

— Op de wereldtentoonstelling te Brussel zyu in de afdeeling 
Bouwkunst toegekend de volgende onderscheidingen: 

ecu cere-diploma uun deu heer J . Mutters Jr. tu's-Gravenhage ; 
gouden medailles aun de heeren C. R. Posthumus Meyjes, J . 

van Straaten, Gr. van Arkel te Amsterdam en J . Verheul Dz. te 
Rotterdam ; 

zilveren medailles aan do heeren II. P. Berlage Nzn., W.Hamer, 
Paul dc Jong eu W, Kromhout (izn. te Amsterdam eu E. E. 
Ehnle te 's-Uravenhage. 

RHENEN. In den Raad werd door den voorzitter medegedeeld, 
dat de financieele krachten der gemeente niet toereikeml zyu om 
deu afgebrandeu toren iu zyn vorigen staat terug te brengen eu 
dut het wenscheljjk is, de hulp van Rijk cn provincie hiervoor 
iu te roepen. Ann B. en W. werd opgedragen hiervoor de uoodigo 
stappen tu doen. 

— Door den heer Vun Eilin, directeur der gasfabriek to Schoon
hoven, is aun den Raad couccssïe gevraagd voor du oprichting 
en de exploitatie van een gasfabriek alhier. 

A P E L D O O R N . Wijlen de heer K. H . van Brederode, oud-hoofd-
ingenieur, directeur der Kon. Nederl. Eocaalspoorwegen Willem 
111, heelt bij testumentaire beschikking een legaat van /'5000 
vermaakt uan hot Kon. Instituut vuu Ingenieurs le 's Gravenhage. 
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P E R S O N A L I A . 
— Bij den AVaterntnnt in Ned.-Indië is: 
o r c r i r o p l a a t e t naur de afdeeling Djember der rosidentic 

Bezoekt, de adspirant-ingcuicur E. J . V. van / l i l l e n ; 
benoemd tot opzichter le kl . en geplaatst in dc residentie 

Madiocn, de ambtenaar op non-aetivitcit S. E Haagma, laatst 
die betrekking bekleed licl>hende; 

belast met do waarneming dor betrekking van opzichtor 3o 
k l . , de ambtenaar op non activiteit 1'. van Hcyningcn, laatst 
opzichter 2e k l . ; 

g e p l a a t s t in de residentie 1'robolinggo, met intrekking zijner 
deiaeheering bjj den aanleg van staatsBpoorwegon, do opzichter 
Se kl . Th. 0. Harst. 

— Gedetacheerd bij de exploitatie der staatsspoorwegen op 
Java en geplaatst op de Oostcrljjnen de tjjdeljjke opzichter le 
k l . \V. 1'. H O H C I . en de tjjdeljjke onderopzichtora 2e kl . II Mar-
thertts, A. Pjjlo cn W. Schwab, allen van den aanleg der Ijjn 
1'robolinggo— 1'anaroekan. 

— De ingenieur le klasse van den Waterstaat in .Ned.-Indië, 
de heer P. Th L . Grinwis Plaat, zal optreden al» leider van de 
maatschappij .Suriname, die zich de exploitatie van Bovcn-Suri-
name en de vaststelling van een tramweg-tracé van Paramaribo 
naar het Sawagebied ten doel stolt. 

— Bjj Kon. besluit is, met ingang van 1 Nov., benoemd tot 
directeur der Polytechnische School J . BL Telders, tevens hoog-
leeraur ann die inrichting. 

— Bjj Kon. besluit is N . H. llcnket, hoogleernar ann do Poly-
technisihc School te Delft, benoemd tot officier in de orde van 
< >ranjc-NnBsau. 

— Aan den ingenieur der artillerie-inrichtingen R. Witte is 
de rang verleend van hoofdingenieur. 

— I!jj de .Maatschappjj ' o t Exploitatie van Staatsspoorwegen is: 
b e n o e m d tot ingenieur I'. 0. J. Lauinans, i. Franco cn 

G. AV. van Hcukclom, thnns adjunct ingenieurs le klasse; tot 
oplichter 3e k l . . belast niet liet onderzoek cn dc herstelling vnn 
de ijzeren bruggen, <1. J . Middeldorp; 

e e r v o l o n t s l a g e n op verzoek de tcekenaar P. C. Boland; 
b e v o r d e r d : tot werktuigkundige de werkmeester le kl. J . 

C. Witte. 

— Bjj ile benoeming van een directeur der gcincentewcrkon to 
Leiden werden uitgebracht op den heer G. II. Broekman, c iviel* 
ingenieur, wononde te Warasdin (Crontiët, 12 stemmen, op den 
heer J . X . van Ruwen, civiel-ingenieur, adjunct-directe ar der 
gemeentewerken te Arnhem, 11, en 1 op den heer A. J . M. 
Stoffels, civiel-ingenieur, ingenieur hij de gemeentewerken to 
's (iravenhnge. 

Bjj nieuwe vrjje stemming werd benoemd dc hecrG II. Broek
man met 13 stemmen, tegen 11 op den heer Van Ruyvcn. 

V A C A N T E 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 d e r g e n i e 3e kl. in Ned.-Indië. 

In Jan. a. s. te 's-Gravenhage voor Nederlanders tusschen de 
20 en 30 jaar een vergelijkend examon voor vjjf plaatsen gehouden. 
Adres op zegel vóór 1 Januari aan bet Depart, van Koloniën. 
Do Staatscourant van 7 Oct. j l . no. 235 bevat het uitvoerig pro
gramma van eischen, voorwaarden enz. {Zie advert, in dit ne.) 

— T e c h n i c k o r , op do hoogte van werktuigkunde en in 
staat om de leiding eener tahrick op zich te nemen. Aanvankelijk 
salaris 2 ü 3000 gulden. Kennis van administratie cn talen strekt 
tot aanbeveling. Adres onder no. 120H aan het advertentiekantoor 
J . II. de Bussy, Amsterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geahonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen. 
JJe administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een opzichter-teekenaar, oud 23 jaar, zoekt eene passendo 
betrekking. Adres onder no. 37, Bureau dezes. l i ) 

IxKOIt.MXTIKIlL'llKAtl T E C H N I S C H E V . V K V K I t K K N H i l S ' i , AMSTERDAM. 

Opz-landmeter, leeftyd 35 jaar, vorl. sal. /900a 1200 per jaar. 
Opzichter, „ 22 „ „ „ ., CO a 70 per maand. 

• • 80 , „ „ ., 40 a 50 „ „ 
Opz-teekenaar :, 28 „ „ „ „ 00 „ „ 
Ass.-opz-teek. „ 18 ,. „ „ „ 25 „ „ 

A D Y E R T E N T I E N . 

Bouwkundig Genootschap 
fe 's GRAVENHAGE. 

A L G E M E E N E VERGADERING op 
Vrijdag tt Oelolrer « . * . des 
avonds ten 8 ure in de Vergaderzaal 
vau den „ I I A A U S C I I E N K U K S T K B I K U " , 
lleerengraclil. 

1". Mededeelingen. 
•J". Verkiezing van twee Bestuurs

leden. 
Verkiezing van een Voorzitter. 

3". Bespreking van een adres aan 
de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, in zake deTeekenacten 
voor Middelbaar Onderwijs, in te 
leiden door den IIr. W. B. G. 
M O L K E N H O E K , directeur der Rijks-
normaalschool voor Tei'kenonder-
wijzers te Amsterdam. 

4". Mededeelingen naai aanleiding 
van een bezoek aan eenige steden 
van Frankrijk, toegelicht met 
lichtbeelden (sciopticon) door den 
llr. J . II. A. M I A I . A H E T . 

H. & JL SUYVER 
FABRIKANTEN V A N 
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Th. VAU HEEMSTEDE OBELT, « a r , Eog ineer 
Mem. San. Inat. L O N D O N . 

Kantoor: ISO lx- R u y t e r k a d r , AMHTKKIIAM. I'iliaaal: :t« K o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closett zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Padki/ipe», /jtteren Badkuipen.— 
j Closets, Waschtaföls, Urinoirs enz. — t E I W l l I I I « en V • X T 1 1 . A T I E . 

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeerconeurieerenilo prijzen, 
i Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedervorkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

W I L E TILLMANNS'SCHE WELLBLECH-
FABRIK U. YERZINKEREI, REMSCHEID. 

O V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N enz. van gegolfd plaatijzer. 

ROLLUIKEN vau Staal of Hout in verschillende constructies. 

Vertegenwoordiger:B J.HESSELINK,Keizersgracht263,Amsterdam. 

j 
af de Intern. Tentoonstelling te Amster

dam 1883 bekroond met 
B B E DIPLOMA (hoogste enderscheid la*) 

Hel landaehe T u l » u Eeepaai-4, 
Bickers traat 

AH1STEROAHI. 

van A O H I en van attitil, in verschillende 
conalrueliën. Prijscouranten ea i n 
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II'. H. Hl. SCiÊOMeTl', 
Fabrikant. Prinsengracht 516. A M S T E R D A M . 

ÜTRECHTSCHE ASPHALT FABRIEK. 
èWerlteteiltte Bekroningen t JOiulonta't Zilv. Mettaille» en». 

Prima A S P H A L T - D A K P A P I E R in a l l e M e r k e n , 't beste ea 
goedkoopste dat er bestaat. Asphalt daklak, Asphallmastik, Carbolineum mm. 

D A K B E D E K K I N G E N v a n A S P H A L T P A P I E R , kant en kluut 
onder Jarenlange garantie. Maken a l l e voorkomende A s p h a l t w e r k e n . 

Echte VULKAAN HOÜTCEMENT-DAKBEDEKKINGEN, 
Het 10 jaren garantie. H o n d e r d e n reeds gemaakt door 't geheele l a n d 
en a l l e tot v o l k o m e n tevredenheid, waarvoor de bewijzen voorbanden zjjn. 

U T U O B T . F i r m a S T E I N * T A K K E N . 

3 3 9 

Opzichters , W e r k b a z e n , 
Onderbazen. Meesterknechts 

De aandacht wordt gevestigd op de 
afkondiging o. a. in de Nederlandsche 
Staatscourant van 7 October jl. No. 
235 (derde bijvoegsel), houdende mede
deeling der voorwaarden, waarop bij 
de Militaire Genie van het leger in 
N e d e r l a n d M c h - I n d i ë vijl" opzich
ter» 3e klasse kunnen worden aange
steld. 

Ter deelneming aan het examen wen
de men zich, onder overlegging der in 
die courant genoemde bescheiden, vóór 
1 Januari 1808 bij geregeld request 
tot den Minister van Koloniën. 

Aan dat Departement is op aanvrage 
kosteloos inlichting verkrijgbaar. 

Gementsteenfabriek. 
H . M. DE L A N G E le Vlaarelingen 
levert zoo spoedig mogelijk zoodanig 
fabrikaat. 

TATTERSALL & BOLDSWORTE, 
r.\scnif:ni.. 

Globe. W o r k * en Mtoret. 
Aanleg van t lentrale verwariuina; iu 

8 E R R E N , H K O E I K A N M K . V , PAKTICU-
L I E R E en OPENBARE GEBOUWEN onz. 

H A N D E L in W a n d - en Munrtegela. 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

r nr D Q T T I I I V A 7 1 * H 0 F - 8 P I B G B L - ° N 

I . i l j j D i l U l J l l Ot L . M E U B E L F A B R I K A N T E N . 
MAGAZIJN: K E T E L S T R A A T E 13. ARNHEM. 

F A B R I E K : W E Z E N S T R A A T D 7—8 en 9, ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

Gebeeldhouwde en Vergulde Spiegels en Ameublementen van Kunst 
en Weelde, voor Salons, Boudoirs, Eetzalen. MEUBELSTOFFEN. 

€ A R T O \ | - | r.ltlt F.-Olt V AII r.XTü'.V tor inwendigo versiering van Gebouwen, all 
Plafonds, Deuren, Lainbriseeringen enz. Ontworpen en Uitvoeringen van Kamcrbctiinmorin. 
gen en uitvoering naar gegevon ontwerpen. — A R T I S T I E K E m t o x z i: V. — Teekonin-
gou en Prijscouranten op aanvrage. 

A . P . ^ C I I O T K I i C r " " 
D O R D R E C H T . 

Stoommarmerxageii j Steenhouwerij. 
Steen- en Slarmerhandel . 

DE L I N T & Co. 
Itotterdain. 

^ ' | | NIEUWE HAVEN 39. 
) MAGAZIJNEN van 

% V L O E R - en 
W A N D T E G E L S . 

. ) H I B T O H IMM.I.IVS A < o. 
Depots } V H . I . K I I O V A H O C H . 

Ti;vr mm 
V A N 

VAN-BYLANDTSTRAAT 116, 
's-Gravenhage. 

Het Advertentie-bureau van 
,DE OPMERKER" beveelt 
ach aan voor de plaatsing van 
advertentien in alle Binnen- en 
Buitenlandsche Dag- en Week
bladen 

„ANTI-STÖNE". ]3este en goedk. Reagens tegen 
Ketelsteen in Stoomketels. 

G r root« Kol<»i ibospar i 11 « \ 
VANE & Co., Atlasworks, A m s t e r d a m . 

BSD! 

Stoomtimmerfabriek 

• 5" vr £. 5'" o m • E 8 e m o* I 3 
„ Z W E D E N MM te* tt 4 | 

S * « 3 a f « • " 

U T X Ï T Ï : C J I I T . 
B « B a! 
0 , 0 1 9 té. 

te** -

_ e> a 
C E S 

A K € H I T R A V E N e n L I J S T E N i n v o o r r a a d ; l ' H O I ' I ï . L E N 
grat i s v e r k r i j g b a a r . 

P. B. W. S I M E N D O N K , 
AH.Vil JE ff. 

L E V E R T i 
soorten H E K W E R K en 

verdere Smldswerken , tegen eonenrreerende prijzt 

Sai HïOIjSiBOEILi 
Aruhem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
Fabriek en Maetazijn van Inulrnmenten < 

tv.mrmiYBt'IM.IHREEun unitnvis.. 
B E K B O O X I > voor W A T E R P A S - , H O E K Ü I E E T - en andere i w r i t i J i K . V T O 

met Z i l v e r 1HOS, INS.'I (Internat. Tentoonet.) 
HoosTMte o n d c r N t - I i e i d i D g 1S7W. 

EQI7ERRES, M E E T K E T T l N G E N . BRIEF- en P A K K E T BALANSEN enz. ent 
B a k e n s . Rotatie- en lui iuf t i c - t o c » t e t l ( - n , 'I e le irraar-Apparaten, cur. e u 
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Assurantie Maatschappij 

tegen Ischadr 

NEDERLANDEN D e n U L / U U L / i l l l J U J U n Tan 1845 
'«•GRAVENHAGE, Herhuteite, 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 5 S — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Langc-
straat. 

L A K E vKv.mï'.y. 

Rietplanken. 

F L U A T E I V , 
teiren Terweering Tan alle S T E E H f -
S O O K T E X en M O B T E I . W . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op D l n a d a g den 8 N o v e m b e r 
1897, dee namiddags ten ft are (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie ran Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
Tan: 

BESTEK No. 733. 
H e t v e r r i c h t e n v a n ( r o n d 

w e r k e n en b e p l a n t i n g e n , 
het o p b r e k e n en leggen 
v a n beatrat lngen, het m a 
k e n v a n r i o l e e r l n g e n e n 
het m a k e n v a n een i i r i -
no irgebouwtje met bijbe-
hoorende w e r k e n ten be
hoeve v a n het voorpfe ln 
v a n het a ta t lon ' a - B E B -
T O h K N K O S C I i . 
B e g r o o t i n g f27,SOO. 

De besteding geschiedt volgens § 36 
van het bestek. 

Het bedek ligt Tan den 14n October 
18'JÏ ter lezing aun het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan bet bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur H. V A N 
DER K U N te Breda en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst Tan Weg en Wer
ken) te bekomen tegen betaling Tan 
f 1.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau i Dienst Tan Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den 23sten October 1897 ten 11 uur 40 
voormiddag (Weet-Europeesche tijd). 

U T B E C H T , den llden October 1897. 

Aanbesteding Concertgebouw 
te A S S E N . 

Op K a n n d a g den 
25 n October , 's nam. 
2 uren, zal door de Co m-

missie Toor bgn. Gebouw op de 
Bovenzaal Tan het bestaande Concert-
huis, N.Z. Vaart, publiek worden 

aanbeisteed: 
H e t bonwen v a n een C(»X-

C E B T G E B O I Ï W met b i j -
behoorende w e r k e n te 
A a a e n . 

Bestek en 2 lichtdrukken zijn Tan 
af 11 Oct. Terkrijgbaar ad fii.— bij 
de Firma C. VAN GORCUM, a/d. 
Brink te Assen. 

Aanwijzing op Woensdag 20 October, 
's nam. 2 uren. 

J . V E R H E U L D Z N . , 
Arr.hit., Botterdam. 

T. BOONSTRA, 
Archit., Assen. 

AAHBESTEDIHG. 
Op Manteling 1H October # « 9 7 

des Toorniiddag. te e l f uur, zal in het 
Cafd „ D E N B Ü R G T " , worden aanbesteed: 

H e t a f b r e k e n v a n de per
ceelen a a n de Middelate -
gracht No . 111. 1 1 » e n 
115 en het m a k e n v a n 
een gebouw, d i enende 
voor M a g a z i j n . 

Het ontwerp en de voorwaarden 
liggen ter inzage ter plaatse van de 
aanbesteding, terwijl afdrukken ad 
f per exemplaar zijn te Ter-
krijgen. 

D R aanwijzing in loko zal plaats 
hebben op Woensdag 13 October a. s. 
des TOOormiddagg te elf uur. 

Verlangde inlichtingen worden in
middels gegeven door den Architect 

W. F. V A N DER HEIJDEN, 
Doezastraat 43. 

L E I D E N , 9 October 1897. 

BECKER IBOOOMGH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
TAN 

W A T E R P A S - I I O E K H E E T -
S N A N D E R S 

I N S T B U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T S ! , 

LANDMETERS, TEEKENAAB8, aaa. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c l i n l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

V4N W I J N G A A R D E N ^ . 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P , W E E S P . 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond-betimmeringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tuinhuizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen als: Deuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen voor Huishoudelijk gebruik 
S P E C I A L E I N R I C H T I N G 

voor ronde en veelhoekige Balusters en Bas-Reliefs. 
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

32«« JAARGANG N°. 43 . Z A T E R D A G , 23 October 1S07. 

RKDACTü it: F. W. V A N G E N D T JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van De Opmerker, Van Kylandtstraat n6, V Gravenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland ƒ5.—, waarover 

op I April en l October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, bij vooruitbetaling /6.50 en voor de overige landen tier Post
unie, me: iniiegrip van Nederlandsch-Indië cn Transvaal, bij vooruit
betaling ƒ7.50)) 

Advertentien van I tot 6 regels f 1.00, bet bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer Ao.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat /"0.25, tonder plaat fo*\$. 

D E C O R A T I E V E K U N S T . 

Er is een nieuw tijdschrift verschenen, dat „f/ir 
•aHgewesndtt Kunst" zijn kolommen wil openstellen. F. 
Brückmann te M ü n c h e n , die het uitgeeft, heeft de 
eerste ailevcring met ruime hand verspreid. 

Men kan vragen, of er aan zulk een tijdschrift 
behoefte bestond; naar onze meening zou die vraag 
ontkennend beantwoord moeten worden. Als tijd
schriften ons een nieuwe kunst konden brengen, 
moesten wij er al lang een bezitten. 

De omslag heeft de grillige krullen, die naar het 
schijnt een der onmisbaarste elementen van alle nieuwe 
kunst zijn. Heneden staat een vignet, dat een man 
bij een dubbele ophaalbrug, als toespeling op den 
„bruggeman" die het werk uitgeeft, moet verbeelden. 
De Münchener teekenaar heeft echter een zonderling 
denkbeeld van zulk een ophaalbrug gehad, want de 
hameigebinten staan op zulk een onrustbarende wijze 
uit het lood, dat de bruggeman wel zal doen, er 
gauw vinder vandaan te gaan, anders krijgt hij ze 
nog op het hoofd. Maar de man beseft het gevaar 
niet, dat hem dreigt en hij spuwt kalm kringetjes in 
het water. 

Is deze defecte brug, die ons aan de Chineesche 
schimmen onzer jeugd herinnert, een symbool ? Be
duidt zij de overbrugging, die tusschen de kunst en 
de nijverheid moet gemaakt worden? Wij hopen van 
niet, want aan degelijker brug is behoefte. Ken als 
deze kan zeker den verlangden dienst niet doen. 

Het boek valt met de deur in huis. Geen voor
rede , geen Fransche titel, niets. Boven aan de eerste 
bladzijde staat een lichtdruk naar een „wandfries", 
naar het schijnt op geraamten van voorwereldlijke 
dieren geïnspireerd, en dan zal de heer S. Binz ons 
eens eventjes vertellen „waarheen wij drijven". 

Het proza is van het bekende Duitsche „Kunst-

wissenschaft"-soort, vol versleten of valsche beeld
spraak. „Een nieuwe wind waait over die kunst, welke 
•ie versiering van het thuis ten doel heeft, een lente-
vind fluit zelfs in de slaperigste hoekjes". Fluitende 

lentewinden, dat is zeker wel het nieuwste, en die 
passen uitnemend bij de „zich bewegende kiemen' , 
waarvan later sprake is. 

Enfin , de bedoeling van dit begin is om nog eens 
voor de zooveelste maal aan te toonen, dat de I ge 
eeuw geen stijl gehad heeft, iets waaraan niemand 
twijfelt. Dan wordt er bij stil gestaan, hoe het komt, 
dat, ondanks alles wat er gedaan is, om althans voor 
de kunstnijverheid een modernen stijl te verkrijgen, 
die stijl nog maar altijd niet wil komen. 

„Ongetwijfeld moeten verborgen liggende gronden 
deze krachtsontwikkelingen naar beneden houden. Deze 
geldt het nu te vinden. I let eenige middel, om de 
toekomst te doorgronden, is met het verledcne klaar 
te komen. Zoeken wij de schadelijke elementen en 
zien wij, of zij onschadelijk te maken zijn. Men zal 
den juisten weg nabijkomen, als men weet welke 
wegen fout zijn". 

Daar ligt iets gronderigs in deze frazen, dc lezer 
voelt bij instinct, dat ook de heer Binz ons de nieuwe 
kunst niet zal brengen. E r volgt dan een korte be
schouwing over Kuskin, Rosetti, Madox Brown, Burne 
Jones, Walter Crane en William Morris. Die beschou
wing schijnt ons het beste van dit artikel, in zooverre 
als zij duidelijk doet uitkomen dat deze mannen te 
veel naar het verleden hebben gezien, om voor de 
toekomst werkzaam te zijn geweest. 

„ H e t archaïsch karakter hunner werken weerhoudt 
onzen tijd, die als zijne ware kinderen te begroeten. 
Toch ging door geheel Kuropa een kreet van ver
rukking, toen Engeland met zijn scheppingen optrad. 
Nog is de echo daarvan in alle landen te vernemen. 

" Ui 
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Maar in Engeland zelf schijnt het stiller geworden te 
zijn; op den, mooien aanloop is niet de breede sterke 
vooruitgang gevolgd. Een moment van stilstand is 
ingetreden. Engeland zucht onder de macht zijner 
herinneringen. Het meubilair schijnt in een doode, 
enge formule, die niet anders als een uitgebreide 
Oueen-Ann-stijI en, als men verder kijkt, een nako
meling der Xederlandsche Renaissance is, te ver
zinken Als Engeland voor de toekomst de leiding 
der beweging veroveren wil, dan moet een nieuwe 
wind zich achter zijn verslapte zeilen plaatsen." 

Mooi proza is ook dit niet; maar de toestand wordt 
er toch wel juist in weergegeven. Inderdaad is de 
archaïstische richting der moderne Kngelschen, hoe 
vaak ook geprezen en gevolgd, niet die, waar onze 
tijd wat van te verwachten heeft Wat de heer llinz 
dan zou willen? Wij kunnen het niet zeggen, want 
plotseling breekt hij zijn stuk af met de woorden; 
„Een tweede opstel volgt". 

In plaats van dat opstel, dat nu een maand op 
zich moet laten wachten, komt een artikel over 
moderne lampen, dat rijk geïllustreerd is, doch dat 
ons van te specialen aard schijnt, om er bij stil te 
staan. Uit de illustraties blijkt duidelijk, hoe moei
lijk het is om voor de moderne behoeften geschikte 
en tevens esthetisch bevredigende vormen te vinden. 
Ook een artikel over de houtsncèplaten, die de Vene-
tianen tot het bedrukken van geweven stoffen ge
bruiken , zal onze lezers niet bijzonder interesseeren, 
terwijl het hen eveneens tamelijk onverschillig zal 
laten in een volgend opstel te lezen, hoe de Duitsche 
huisvrouw over de onpractische nieuwste kunstnijver-
heidsvoortbrengselen denkt. 

Maar wat in een volgend stuk over moderne kunst-
nijverheidstentoonstellingen wordt gezegd is niet on
belangrijk, in zooverre als daar ook het een en ander 
over architectuur wordt opgemerkt. Allereerst krijgen 
wij afbeeldingen van het gebouw „I'Art nouveau" te 
1'arijs, een onderneming van S. Binz, vermoedelijk 
de schrijver van het reeds genoemd artikel. Het ge
bouw ziet cr van buiten vreemd genoeg uit, doch 
dit is o. i. niet voldoende, om het ook mooi te doen 
zijn. Hier en daar, zonder eenige orde, zijn bv. met 
grillige ornementen gevulde vierkanten over den gevel 
als uitgestrooid , een versiering die ons meer gezocht 
dan schoon lijkt. 

De schrijver vindt ook gelegenheid iets omtrent ons 
vaderland op te nierken, en wel dit: „ D e n Hollan
ders ontbreken nog moderne kunstnijverheidstentoon-
stellingen. Iets was op de L'trechtsche tentoonstelling 
van dit jaar te zien Het ligt niet in den aard dezer 
eminente, bekwame kunstenaars, zich in de openbaar
heid te dringen. Een oningewijde zou tien jaar te 
.Amsterdam kunnen wonen , zonder ook maar een ver
moeden „van de krachtige beweging onder de jonge 
Hollanders te krijgen". 

Dan wordt het een en ander medegedeeld over de 
gebouwen der tuinbouwtentoonstelling te Hamburg. 
De bouwmeester daarvan heeft, in navolging der Ameri
kanen, zich hoofdzakelijk van Romaansche vormen be
diend. Vooral het interieur wordt geprezen. „ D e ruimte-
verdeeling is schitterend, men moet naar Amerika 
gaan om zulk een toepassing van Romaansche ge
welven te vinden, liet blijkt al weder welke schitte
rende moderne uitwerkingen het gebruik van dezen 
primitieven stijl kan opleveren." Bij al deze „schitte
ring" is evenwel met het constructief beginsel, waar
van de Romaansche stijl vóór alles een uitvloeisel is, 
volstrekt geen rekening gehouden. De berichtgever 
vervolgt dan ook: „Er is hier echter een maar bij, 

Om deze effecten te verkrijgen is stuc gebezigd, en 
als hulpmiddelen zijn ijzerverbindingen noodig geweest, 
wier rechtlijnige nuchterheid op leelijke wijze tegen 
de schoon gewelfde bogen afsteekt." 

Ligt er in zulk een toepassing van den Romaan
schen stijl iets moderns? De Amerikanen, die overliet 
algemeen het constructief beginsel niet uit het oog ver
liezen, winnen het van hun Kuropeesche navolgers. Het 
is wel jammer dat de Europeanen, om een nieuwen 
„stijl" te krijgen, al weer met navolging beginnen. 
Zoo kan niets goeds ontstaan. 

Er wordt ten slotte nog een paviljoen van de ten
toonstelling te Leipzig afgebeeld, een gevel zóó vreemd 
als men slechts wenschen kan. De ontwerper heeft 
zich blijkbaar geïnspireerd op sommige kerken van 
Spaansch-Amerika. 

Aan het einde der aflevering vindt men correspon
denties uit verschillende steden van Europa. Die uit 
Amsterdam laten wij ten deele hier vertaald volgen: 

„ W a t Cuypers, de vader der moderne Holland
sche bouwkunst, voor Amsterdam beteekent, eindigt 
niet bij de bouwwerken, van hemzelf afkomstig. 
Wel zijn werken als het nieuwe Rijksmuseum, dat, 
trots menig gebrek aan beginselvastheid, zeker op 
rekening der medewerkers te plaatsen, als een voor
beeld werken kan, schitterende pronkstukken der anders 
uit een bouwkundig oogpunt zoo vervelende stad, 
gewichtiger is echter het zaad, dat, uit hem voor
komend, in de jongeren begint te rijpen. Een der 
bekwaamste onder hen, Rcrlage, van wien reeds een 
paar eenvoudige, redegevende huizen te Amsterdam 
en te 's-Gravenhage afkomstig zijn, waarbij de beeld
houwer Zijl , van wien wij binnenkort verscheidene 
werken afbeelden, werkzaam was, is nu met het 
bouwen van de nieuwe beurs belast geworden en 
houdt zich tegenwoordig met de ontwerpen daarvan 
bezig. I Iet nieuwe gebouw, waarvoor achter het oude 
— tusschen dit en het station van Cuypers — een 
reusachtig plein is geschapen , zou de eerste moderne 
beurs in Europa kunnen worden. Men kent den in alle 
landen gelief koosden vorm, die ook de oude Amster
damsche beurs toont, met de Grieksche zuilen, waar
uit omstreeks den middag het helsch gebrul der 
makelaars ontsnapt, zoo zonderlinge tegenstelling vor
mend met de stilte, die aan de Grieksche tempel-
bouwkunst eigen is. Berlage zal een zakelijke beurs 
maken, die omtrent haar bestemming, waarvoor zij 
geschapen is, niet bedriegt, en wij twijfelen niet, dat 
het hem desniettegenstaande gelukt, het gebouw tot 
een monumentaal pronkstuk te maken." 

Wat omtrent Dysselhof, Lion Cachet, Lauweriks, 
De Bazel, W . Hoeker, L . Zij l , T h . Molkenboer en 
Xieuwenhuis wordt medegedeeld, is zoo onbelangrijk, 
dat het de moeite van het vertalen niet loont. 

De ongenoemde Münchener , die hier aan het woord 
is, en wiens proza wij zoo letterlijk mogelijk hebben 
vertaald, opdat niets van den eigenaardigen geur zou 
verloren gaan, verkondigt den Nederlanders, in het 
bijzonder den Amsterdammers veel, wat zij nog niet 
wisten. 

Reeds vroeger heeft de heer Lauweriks in onze 
kolommen aangetoond, hoe diegenen die Berlage als 
den geestelijken erfgenaam van Cuypers voorstellen, 
van het streven des Roermonders niets begrijpen. 
Toch komt de Münchener ons nog weer eens met 
dit praatje aan boord. Het ware zeker goed geweest, 
als hij ons, wat naar zijn meening de fouten van 
het Rijksmuseum zijn, had aangewezen. Nu is het 
alsof hij de klok heeft hooren luiden, zonder te weten 
waar de klepel hangt. 

3 4 3 

Dat de huizen te Amsterdam en in Den Haag door 
Berlage gebouwd, eenvoudig zijn, kan er nog wel 
door, maar redegevend zal wel nog niemand, tot de 
rationeele school behoorend, ze hebben gevonden. 
Zoo ontstaan de legenden. 

O f de Münchener het „reusachtig plein", voor den 
Beursbouw „geschapen", gezien zou hebben ? Men moet 
er haast aan twijfelen; een Amsterdamsche grappen
maker heeft hem wellicht eens beet willen hebben, 
en tegelijkertijd de Amsterdamsche makelaars, die 
toch reeds in den laatsten tijd zooveel minder aange
naams moeten hooren, een hak gezet. O f heeft iemand 
soms om twaalf uur een enkel makelaar in of deszelfs 
helsch gebrul onder het Jonisch portiek waargenomen? 

Heeft de schrijver het nieuwe Beursplan gezien? 
Gelukte hem, wat nog geen Amsterdammer, zelfs 
geen Raadslid mocht volbrengen? Er is al weder 
twijfel. Dat de Beurs „zakelijk" zal worden (althans 
als zij in gebruik is genomen) hoopt en verwacht ieder 
Amstelaar, die het met zijn veste wel meent. De 
Münchener bedoelt echter zeker wat anders, en heeft 
wellicht de plattegrond gezien, die vroeger openbaar 
gemaakt is. Wanneer echter dc indeeling daarvan 
praetiseh is, dan kan zich de heer Berlage daar de 
eer niet van toekennen, sinds werd aangetoond, hoe 
deze planverdeeling van den vroegeren Amsterdam-
schen stads-architcct afkomstig is. Maar dit kan men 
te München niet weten. 

De schrijver heeft geen twijfel, of de architect zal 
het gebouw tot een monumentaal pronkstuk maken. 
Waardoor is die twijfel bij hem weggenomen? Als 
hij het berichten wil, dan doet hij velen Amsterdam
mers, die, door de Jlcurs-geheimz.nnigheid angstig 
gemaakt. het ergste vreezen, een grooten dienst. 

D E N I E U W E B E U R S T E A M S T E R D A M . 
De heer I.. Simons te Bromley in Engeland plaatste 

in de Oprechte Viijdagsche Hciarlemsche Courant van 
15 October 11. een ingezonden stuk over de Amster
damsche beursquestie, om een redacteur-correspondent 
der Nieuwe Rotterdamsche Courant te bestrijden. 

Wij zouden dit stuk met stilzwijgen zijn voorbij
gegaan ware het niet dat er het volgende in voorkomt: 

„Er is over dien Amsterdamschen Beursbouw en 
de opdracht daarvan aan mijn vriend, den architect 
Berlage, al zooveel miserabels geschreven, dat het 
voor ieder mensch van fatsoen en voor ieder, wien 
het alleen om een goede en mooie Beurs en niet om 
persoonlijke overwegingen te doen is, dubbel plicht 
is zich te onthouden van opmerkingen, welke den 
schijn geven als had men zich bij voorbaat doen tcgen-
innemen door het geschrijf van den redacteur van 
De Opmerker, dat toch, in deze quaestie vooral, 
beter geïgnoreerd blijft. Berlage, die is opgetreden 
als criticus van anderer werk, óók van het Suasso-
museum, en die door zijn drie laatste gebouwen ge
toond heeft, niet maar te willen voortgaan op het 
oude wegje, wil, heel natuurlijk, niet voor den dag 
komen met zijn Beursplan vóór hijzelf tevreden is over 
zijn ontwerp, waar én voor hem èn voor Amsterdam 
èn voor onze vaderlandsche architectuur zooveel aan 
vast zit." 

In verband met dit gedeelte moet dan ook het post
scriptum gelezen worden van den volgenden inhoud: 

„Ik heb, om de eerlijkheid, hoewel het natuurlijk 
aan de zaak zelf niets afdoet, opzettelijk gestipuleerd, 
dat de heer Berlage mijn vriend is. Insinueerende jour
nalisten — hiermede bedoel ik niet mijn vriend Bercken-
hoff - kunnen dus niet daaraan zich vastklampen. 
Maar nu in het geschrijf over deze Beursquaestie voor 

sommigen ook het onfatsoenlijkste schijn-argument nog 
goed genoeg gebleken is, wil ik, wat anders onnoo-
dig zou wezen, tevens opmerken, dat de heer Berlage 
van dit mijn bovenstaande schrijven geheel onkun
dig is." 

Dit laatste willen wij graag gelooven; had de heer 
Simons zijn schrijven vooraf aan den heer Berlage 
ter inzage gezonden, dan zou deze, verstandig zijnde, 
den „vriend" verzocht hebben het liever naar de prulle-
mand dan naar de courant te sturen. Nu moet de 
bede, toch vooral voor zijn „vrienden" bewaard te 
blijven, den heer Rerlage op de lippen zijn gekomen. 

Want in het „ g e s c h r i j f over de Beursquaestie vindt 
men, noch bij ons, noch bij anderen, twijfel aan de-
bekwaamheid van den heer Berlage uitgedrukt. Ook 
gaat de strijd niet tegen het ontwerp, waarvan nie
mand nog iets anders zag dan een plattegrond. Waar 
aanmerking op gemaakt wordt, is het begunstigings
systeem, waaraan de heer Berlage de opdracht te-
danken heeft. In dit systeem neemt de vriendschap de-
plaats der onpartijdigheid in en daarom alleen reeds 
is het afkeurenswaardig. 

Wij weten niet of de heer Simons te Bromley in 
Engeland de bouwkunst beoefent cn of hij, aan de-
overzijde der Noordzee, als een man van gezag in 
zake architectuur te boek staat. Maar al ware dit 
zoo, en al hadde de heer Simons, als „vriend" inzage-
gekregen van het Keursontwerp, eer den heer Berlage 
de opdracht gedaan was, dan nog zal menigeen met 
ons weigeren, op zijn gezag alleen te gelooven „dat 
wij nu een goede en mooie Beurs zullen krijgen" en 
te erkennen dat het, nu de heer Simons gesproken 
heeft, „dubbel plicht is zich te onthouden van op
merkingen." 

Die „ o p m e r k i n g e n ' , van onze zijde althans, be
oogden niet anders dan te doen uitkomen dat het 
openbaar gemaakte platte-grond-ontwerp ontleend was 
aan een ander indertijd door den bouwmeester van 
„het Suasso-Museum" in stadsdienst gemaakt, en zij 
bedoelden verder een ernstig protest tegen de wijze 
van doen, door den Amsterdamschen Raad gevolgd. 

Dc motieven, welke dien Raad bij het geven der op
dracht geleid hebben, zijn nog altijd geheel onbekend. 
Zoolang zij dit blijven, wordt aan gissingen een ruim 
veld gelaten. De geheimzinnigheid heeft als natuurlijk 
gevolg, dat aan allerlei kwaad gedacht wordt. Het 
goede pleegt het licht niet te schuwen. 

Er is wel, van zekere zijde, beweerd, dat de heer 
Berlage, in 1884 bij de prijsvraag, met den heer 
Sanders den vierden prijs behaald hebbend, daaraan 
zijn recht op dc opdracht ontleende, doch dit argument 
houdt geen steek. Want daargelaten nog, dat het 
niet aangaat, den eersten, tweeden en derden prijs 
eenvoudig te „ ignoreeren", is de Berlage van 1S84 
een geheel ander man, clan die van de „nieuwe 
wegjes". 

De heer Simons noemt Rerlage en Jacob Maris in 
één adem. O f echter ook het nageslacht dit doen zal, 
is aan gegronden twijfel onderhevig, vooral sinds een 
der juryleden van 1884, de heer J. R. de Kruyf l , 
op ernstige wijze de Americanismen van den tegen-
woordigen Berlage veroordeeld heeft. 

Aan het beursontwerp, wij zijn dit met den heer 
Simons eens, zit voor den bouwmeester, voor Amster
dam en voor onze vaderlandsche architectuur „veel 
vast". De bouwmeester verdient een aardig honora
rium, Amsterdam heeft veel strijd en onaangenaam
heid binnen zijn grenzen, onze vaderlandsche archi
tectuur krijgt een kaakslag, nu zij, minus den heer 
Berlage, door tot oordeelen geheel onbevoegden 



niet waardig is bevonden hare krachten aan een beurs-
ontwerp te beproeven. 

Voor de rechten der vaderlandsche architecten zijn 
wij opgekomen. Was de heer Berlage, als medewerker 
aan een, desnoods tot Nederland beperkten, nieuwen 
wedstrijd met den eersten prijs bekroond, wij zouden 
de eersten geweest zijn, om hem met zijn eerlijke 
overwinning geluk te wenschen. Nu zal zijn gebouw, 
eenmaal voltooid, tot in lengte van dagen met een 
Kaïnsteeken gemerkt zijn, dat door de „vrienden", al 
waren zij nog zoo talrijk, niet kan worden uitgewischt. 

D E T O R E N D E R O U D E K E R K T E D E L F T . 
1 let voorstel, door het Raadslid, den heer J. B. 

Schelling Az . , te Delft, in zake de restauratie van den 
Oude-Kerkstoren gedaan, is nu in druk verschenen. 

Hij wil, dat de Raad een commissie van drie leden 
zal benoemen uit zijn midden, en dat die commissie 
eene bouwcommissie zal kiezen uit personen, geen lid 
van den Raad. Deze bouwcommissie zal tot taak 
hebben , in overleg met den stads-architect, ter plaatse-
en tijdens dc restauratie de wijze en den graad van 
restaureeren vast te stellen. 

Aan haar zal kenbaar gemaakt worden: „Dat het 
de bedoeling van den Gemeenteraad is om de restau
ratie soo goedkoop mogelijk te doen plaats hebben, 
/onder dat daarbij echter de wijsheid door de zuinig
heid wordt bedrogen of de toestand uit een oogpunt 
van archeologie wordt verminderd; dat het den Raad 
voorkomt, dat de pleisterlaag der rechtstanden niet 
behoeft te worden verwijderd ter plaatse waar de 
aanhechting solide moet worden genoemd, zoodat 
kleine herstellingen moeten worden geduld met het 
oog op de voorgenomen zuinigheid, terwijl alleen 
loustructicvc redenen, zonder meer, mogen leiden tot 
uitbreken van stukken bak- of natuursteen uit de 
spitsen en rechtstanden; dat dit echter alleen wordt 
medegedeeld om dc meening omtrent den graad van 
restaurecren aan te geven en de beslissing daaromtrent 
aan de bouwcommissie wordt overgelaten." 

De heer Schelling geeft hier zijn medeleden en de-
aanstaande herstellers uitnemende wenken. Steunen die 
misschien ook op een „zuinigheidsgrondslag'' , waarvoor 
Raadsleden en bclastingbetalenden meer zullen gevoelen 
dan buiten Delft wonende bouwmeesters, dit neemt niet 
weg, dat die zuinigheid, die de wijsheid niet zal mogen 
bedriegen, hier den oudheidlief hebbers de ergernis zal 
besparen van een restauratie, zóó radicaal, dat er van 
het oude niets meer is te zien. 

De heer Schelling geeft dan eenige voorschriften 
ter voorkoming van onmiddellijk gevaar, die ons zeer 
doeltreffend schijnen, doch waarover alleen na een 
onderzoek ter plaatse een oordeel geveld zou kunnen 
worden. 

Dc bedoeling van het onder 6" van het voorstel 
geschrevene is ons niet in allen deele duidelijk. De-
heer Schelling wil zijn meeleden daar doen beslui
ten : „aan de commissie uit den Raad op te dragen, 
dat zij zelve of door bemiddeling van B. en W . aan 
Dr. P. J. H . Cuypers verzoeken, één der drie leden 
van de bouwcommissie aan te wijzen". Waarom die 
commissie van te voren reeds dus aan banden gelegd ? 
Bestaat er vrees, dat Dr. Cuypers, die in deze zaak 
een verstandig rapport uitbracht, niet als lid der bouw
commissie zal worden gekozen? 

Alleen wie in de Delftsche politieke toestanden thuis 
is, kan hier een antwoord geven. Hopen wij, dat alles 
ten beste van Delft's ouden toren moge geschieden en 
dat dit monument niet het slachtoffer worde van par
tijstrijd. 

E E N N I E U W E S C H O O R S T K K V K A P . 
Naar aanleiding van het artikel over de schoor

steenkap van John, opgenomen in het nommer van 
2 October jl., ontvingen wij van den heer J. C. E . 
Laurillard, ingenieur te Deventer, het onderstaande 
schrijven, waaraan wij gaarne plaatsruimte verleenen: 

Vergun mij eenige regelen in uw blad, naar aan
leiding van uw artikel over de nieuwe schoorsteenkap 
van J . A . John te Erfurt, 't Zij verre van mij de 
goede werking dier inrichting in twijfel te trekken, 
doch waar gij uw kolommen opent voor de beschrij
ving van een buitenlandsch fabrikaat, hoop ik een 
plaatsje te mogen verlangen, om met een enkel woord 
te wijzen op de door mijzelf ontworpen en vervaar
digde schoorsteenkappen, die in uw blad nog niet 
werden vermeld. 

Reeds geruimen tijd hield ik mij bezig met het 
moeilijke vraagstuk van den rookafvoer en kwam, 
in 't kort, tot deze eenvoudige slotsom: Een schoor
steen trekt slecht: l" . als de schoorsteen self niet 
deugt, slecht gebouwd is, of te nauw voor het af
voeren van den rook, die in de stookplaats ontwikkeld 
wordt — en dan zal geen enkele kap den trek ver
beteren. De fout zit dan in den schoorsteen zelf en 
wordt door een inrichting bovenop den schoorsteen 
niet weggenomen. 

2°. Als de schoorsteen zelf wel goed is, maar de-
windrichting ongunstig werkt op den rookafvoer — 
in dat geval kan een kap, welke die ongunstige wind
richting in eene voor den trek gunstige verandert, 
goede diensten bewijzen. 

Het komt er nu echter maar op aan hoe die kap 
in te richten, en naast eene zooveel mogelijk aan het 
doel beantwoordende' inrichting, lette ik bij de door 
mij geconstrueerde kappen: 

l". Op sierlijkheid van vorm. De schoorsteenen 
buitendaks zijn over het algemeen de meest mis
deelde kinderen van het scheppingsgenie des archi
tecten — die schoorsteenen te verfraaien en niet te 
mismaken (zooals vele buitenlandsche kappen doen), 
zij dus het streven. 

2". Op het vervallen van beweegbare deelen. Lang 
aan weer en wind blootgesteld, raken beweegbare 
onderdeelen licht defect of geven een hinderlijk ge
luid, dat zich dikwijls door den schoorsteen tot in 
het vertrek voortplant. 

3". Op het vermijden van onderhoudskosten. Daar
toe koos ik tot materiaal mijner kappen: hardge
bakken aarde. Het onderhoud vervalt daardoor ge
heel en, eens geplaatst, heeft men naar de kap „geen 
omzien meer", terwijl metalen kappen bij verwaar
loosd onderhoud na langer of korter tijd steeds door
roesten. 

Ik meen hiermede te kunnen volstaan om Hol
landsche bouwers te herinneren, dat ook in ons land 
schoorsteenkappen gemaakt worden, welke met die 
van den heer John in alle opzichten kunnen concur-
reeren. 

D E R E S T A U R A T I E D E R N I E U W E K K K K . 
NIEUWER AMSTEL , 20 October 1897. 

Aan den Redacteur van het Bouwkundig 
Weekblad Dc Opmerker te 's-Gravenhage. 

Mijnheer de Redacteur, 
Nu in den strijd tusschen den heer B. en uwen 

naamloozen Amsterdamschen medewerker — wiens 
weeë beweringen echter niemand over haar herkomst 
in twijfel kunnen laten — ook de dateering der tegen-
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woordige bekroning van den zuider transeptgevel der 
Nieuwe Kerk nog steeds een twistpunt blijkt te zijn , 
acht ik mij verplicht te verklaren dat de heer B. 
volkomen recht had, waar hij als door mij bewezen 
aannam, dat die deklijst en suikerpot uit de achttiende-
eeuw zijn. Immers, ik beriep mij niet uitsluitend op 
de van na 1655 date-erende prent, maar verwees uwen 
medewerker naar de prentverzameling op het Amster
damsen archief, waar de argumenten voor mijne stel
ling ook voor hem voor het grijpen liggen, l'w mede
werker verzuimde echter daarvan kennis te nemen en 
blijft schermen met die ééne afbeelding van 1655 (die-
ik aanhaalde omdat ik ze bij de hand had en omdat 
ze ten minste afdoende bewees dat de bedoelde ver
andering niets met den brand had uit te staan) en ik 
wensch daarom althans dit ééne punt, met verwijzing 
naar de volgende bescheiden, uit te maken. 

In Commelin's Beschrijving vau Amsterdam (1697) 
komt een prent voor van de Nieuwe Kerk, waarop 
de zuidergevel nog hogels en kruisbloem draagt. Zeer 
verkleind, maai blijkbaar nauwkeurig bijgewerkt (want 
het hoekhuis tegenover de kosterij der kerk is hier 
in een geheel anderen, verbouwden toestand) vindt 
men deze afbeelding terug in den Wegwijset dooi 
Amstcidam, die in 1713 bij N . ten Hoorn verscheen 
en daarop zijn hogels en kruisbloem nog aanwezig. 
Maar in de Gebouwen, Gesigten en Oudheden der 
stad Amstcidam, uitgegeven in 1736 (te Haarlem bij 
|oh Morshoorn), ziet men op den gevel een platte 
deklijst zonder hogels, terwijl de kruisbloem nog ge
deeltelijk aanwezig is. *) 

De bekroning in haar tegenwoordigen vorm kan 
dus, onmiskenbaar, eerst na 1736 zijn gemaakt. 

Tegenover de quasigelcerde opmerking van uwen 
medewerker, dat de oude afbeeldingen „in den regel 
hoogst onbetrouwbaar" zijn, meen ik te mogen aan
voeren , dat in ieder geval, waar hij zijnerzijds geen 
enkel bewijs kan geven voor de zeventiend'eeuwsche 
origine van de besproken bekroning, het duidelijk 
getuigenis der prenten een zeer groote kracht geeft 
aan mijne stelling. Alleen archivalia kunnen geheele 
zekerheid geven — volkomen waar, maar waar die 
ontbreken blijven geen andere argumenten over dan 
de afbeeldingen. Of heeft uw medewerker een archi
valisch bewijs voor zijn bewering? Laat hij het dan 
niet langer achterbaksch houden! 

Wat nu verder het pieus te-werk-gaan van den heer 
Meyjes betreft, dat maar steeds wordt uitgespeeld om 
de z.g.n. vervalschingen van Dr. Cuypers te over
troeven , moet ik er uwen medewerker op wijzen, dat 
zelfs die piëteit niet heeft kunnen beletten, dat de 
geheele thans gerestaureerde gevel vernieuwd is en 
dat zelfs het oude beeldhouwwerk grootendcels werd 
vervangen door nieuw, gemaakt niet door (ofalthans 
onder leiding van) een bekwamen beeldhouwer, maar 
door eenige, door den heer Meyjes in dienst genomen, 
steenhouwers, aan wier fijngevoeligheid, geleid door 
den architect-zelf, het is overgelaten de oude voor
beelden zoo getrouw mogelijk na te volgen. Of dit 
nu de meest zekere weg is om „vervalsching" te 
voorkomen, moge uw medewerker beoordeelen , wiens 
competentie in deze allicht grooter is dan de mijne. 
Ik geloof echter, dat er meer kans voor behoud van 
het oorspronkelijk cachet, meer hoop op gevoelig 
reproduceeren is, indien de vaardige hand van een 

*) De gevelhals loopt hier nog geheel spits toe en is niet, zooals 
thans, afgeplat voor den suikerpot. Ongeveer in denzelfden toestand 
als op cle/e prent van 1 7 3 0 , ziet men den jjevelhals op eene gravure 
van 1 7 2 0 (Plundering van het koffiehuis Ouincmnfoi.v). De hoyels 
zijn dus verdwenen tusschen 1 7 1 3 en 1720. 

beeldhouwer medewerkt, dan indien alles wordt over
gelaten aan het min of meer secure hakken van een 
paar knechts. 

Kn laat ik ten slotte uwen medewerker nog moge-
vragen , waarom hij, wat de bekroning betreft, de-
voorkeur blijft geven aan de thans bestaande, geheel 
onpassende achttiend'eeuwsche restauratie boven een 
negentiend'ecuwsch herstel in den geest van den oor
spronkelijken ontwerper. Ik meen toch, dat een dek
lijst met hogels en kruisbloem, zelfs al is het onmo
gelijk die te maken zooals ze indertijd geweest zijn, 
in ieder geval beter bij den gevel zal passen dan de 
pruikerige architectuur, die hem nu ontsiert. Eindelijk 
geloof ik, dat het nog aanwezige stuk van de oor-
spronkeli/ke deklijst (waarin dus de profileering be
waard is) en het zestiend'eeuwsch schilderij in de 
kerkcraadskamer bij elkander nog niet zoo geheel te 
verwerpen gegevens tot eene verstandige reconstructie 
kunnen verschaffen. 

Met beleefden dank, M. de Redacteur, voorde' opname 
dezer beschouwingen, heb ik de eer te zijn 

Uw Dw. 
JAN K A L F F . 

Het is ons niet mogelijk geweest de Amsterdamsche 
archiefprenten, door den heer Jan Kalff bedoeld, in 
oogenschouw te nemen; wij willen echter gaarne de 
juistheid van hetgeen hij daaromtrent mededeelt, aan
nemen. Wie echter weet, hoe weinig nauwkeurig de 
oude afbeeldingen zijn en hoe de teekenaars en gra
veurs elkander dikwijls kopieerden, zal de prenten 
van 1692 en 1713 nog niet als afdoende bewijzen 
willen beschouwen. Een „archivalisch" bewijs voor 
onze bewering hebben wij niet. 

Ondertusschen, of de bekroning 17e- of 1 Se-eeuwsch 
is doet weinig ter zake. Vast staat, dat zij minstens 
anderhalve eeuw heeft bestaan , en dat van de vroeger 
aanwezige niets bekend is, dan wat kleine prentjes 
daarvan te zien geven. 

Dat de geheele, thans „gerestaureerde" gevel ver
nieuwd is wisten wij niet; ook dat het beeldhouwwerk 
grootendeels is vervangen door nieuw (hetzij dan door 
al of niet „fijngevoeligen" gemaakt) was ons onbe
kend. Als dit werkelijk zoo is, dan betreuren wij het 
ten zeerste. 

Wij hadden gehoopt en verwacht, dat de gevel in 
zijn bestaanden toestand gebleven zou zijn, en dat 
men zich, bij zijn herstel, er zich in hoofdzaak toe 
bepaald zou hebben de pleisterlaag te verwijderen en 
de tufsteen, waar dit onvermijdelijk scheen, te ver
nieuwen. A l wat er verder aan verricht mocht zijn, 
achten wij verkeerd. 

Red. 

1 N G E Z O N D E N. 

Mijnheer de Redacteur'. 
Van een uitstapje naar hot buitenland teruggekeerd, word door 

eon mijner kennissen n yn aandacht gevestigd op oen ingezonden 
stuk van den heor Van don Berg te Arnhem, in het Hoirwkundig 
Weekblad van 2 October j l . , als repliek op oen door mij gegeven 
verslag vau de tentoonstelling op Songboek, in De Opmerkervan 
21 Augustuo j l . , en van den brand van diezelfde tentoonstelling, 
in De Opmerker vun IS September j l . 

l i t het geheele, antwoord gluurt aun alle hoeken gekronkto 
majesteit. Vreeselyk wordt het mij ten kwado geduid dat ik den 
architcctuurvorm vuu do inzending der Noderluudscbo Stcenfabri-
kanten niet bowoudordo. Dat eero diploma is voor bet muteriaal, 
meer dan voor don vorm, waaraan de heero.i steen fabrikanten 
part noch deel bobben, toegekend, eu de heer Vaa den Berg zal 
zeker niet eischen dat de uitspraak eener jury een wet voor het 
algemeen wordt. 

In zjjn boosheid verpraat de schrijver zich, als hij /.egt: 
„Gelukkig is bet algemeen oordooi zoowol over don muur als 

bet hoofdgebouw van geheel anderen aard." 



346 

Elkeen die met ecu kalm hoofd myn beschouwing van 21 
Augustus j l beeft gelezen, zal daarin toch niet andera dan lot'over 
bot hoofdgebouw behben geilen, andera bad ik werkelyk niet 
dc moeite gedaan 0111 eene teekening van de middentravéc op 
• L , voor reproductie to maken. Kn die reproductie, dit zal do boer 
Van den Berg mij toestemmen, kon tocb niet geschieden naar de 
afbeeldingen, die bij een der locale bladen waren gevoegd cn, naar 
ik veronderstel. genomen naar oene teokeuing van bem. De af
beelding in De Opmerker geeft bet karaktor van do middentra-
véc met bet decoratiewerk van den beer Koskam juist weer en 
mocht do heer Van den Berg er cen wenschen , dan heb ik nog 
een exemplaar disponibel. 

Wat verder de schrijver in zyn boosheid Doorschrijft, hierop 
zal ik niet ingaan. Persoonlijkheden hebben met dergelyke zaken 
niets te maken. Of men oen gebouw, dat in 2 minuten tijds 
rondom in lichtelaaie staat, al of niet een spanen doos mag 
noemen, dat /ijn kleinigheden waarover men in geen discussie 
gaat troden. En over do voorzorgen tegen brnndgovuar zal ik ook 
niet verder in polemiek treden, daarover ie bet door den heer 
Van den Berg zoo gowaardeerde algemeen oordeel eenstemmig. 

Ik heb trouwens in verband met den plaats gehad hebbenden 
brand, noch des hoeren Van den Borg's, noch iomnDds naam ge
noemd, daar dit voor my met dc hoofdzaak „onvoldoende of liever 
geen voorzorgen" niets te maken heeft. 

Wat met „romanvorm"' in mijn schrijven bedoeld wordt, bogryp 
ik niet best, maar dat by een druk bezoek een brand in hot 
hoofdgebouw, niettegenstaande dc door den heer Van den Berg 
hooggeroemde voorzorgen, honderdc emmers water ou do nood
uitgangen , plus de door den schryver niet genoemde ophoopingen 
van krullen en spaanders onder de vloeren van het hoofdgebouw, eon 
werkelijk drama zou afgespeeld zyn, waarby de ramp van Parjjs 
in Mei j l . , ik herhaal het, nog maar kinderspel zou geweest zyu, 
dat is bet door den schryver aangehaalde algemeen oordeel van 
leeken en vakmannen 

En dat er in vakbladen niet genoeg kan geschreven worden 
over dergolyko voorvallen, bewyzen toch waarlijk wel de feiten. 
Dat de overheid verbieden moest om dergelyke tentoonstellingen, 
zonder voorzorgen mag men zeggen, tegen brandgevaar (want 
wat doen honderde emmers water in een gebouw van dergelyke 
oppervlakte, dnt geheel gesloten is) te houden, da-, is het alge
meen oordeel. 

Waar de geheele Europeescbe pers kolommen vuldo over hot 
afgrijselijke drama van Parijs, daar neemt de hoer Van den 
Berg het mij kwalijk cn noemt dat eeu romannetje eu romanstijl, 
uiet geschikt voor een vakblad. Zoo is de een gevoelsmCDsch 
t n trekt zich dio voorvnllen aan, en de ander is van de leer: 
„qu'est cc que <;a me fait". Maar het algemeen oordeel vond het 
afgrijselijk. 

De eenige waarheid van deu schrijver is dat ik uit bescheiden-
beid „mijn licht*', zooals de lieer Van den Berg het gelieft te noe
men, 5 maanden te laat liot schijnen. Ik had in Mei op het gebrek 
aan voorzorgen moeten wyzen, doch — en ik roep alweder bet al
gemeen oordeel te hulp - - dan hadden zeer zeker leelijker wapens 
tegen mij gebruikt geworden dan de afgestompte van tbaus, als 
argument voor mijn waarschuwingen. 

Dit beloof ik echter den schrijver, dat trots alle verdenkingen 
cn verdachtmakingen, van wien ook, ik een volgenden keer op tijd 
hoop te zyn met beschouwingen ten algemeeneu nutte. 

Kn of men nu vakman is of nict-vakmau, wuarmede de Bchrijver 
in zijn repliek zoo schermt, dit heelt met alle deze zaken niets 
te maken; bovendien weet dc heer Van den Berg zeer goed, 
dat de inzender vun de met r'. geteekende stukken in De Opmerker 
is bij, die zich, mynheer de Redacteur, hoogachtend teekent 

A . K. Fm ra , 
Architect. 

TECHNISCHE VAKVEKEE.NIGINÜ. 
De afdeeliug Amsterdam hield haar gewone vergadering den 

20n October in „Hotel de France". 
t bider de vele ingekomen stukken waren brieven van "1 heeren 

architecten en ingenieurs, die welwillend op zich namen in de 
afdeeliugen spreekbeurten te vervullen, en een schrijven van het 
hoofdbestuur over het wyzigen vun het algemeen huishoudelijk 
reglement. 

Hierna werden vier nieuwe leden aangenomen eu besprekingen 
gehouden over do regeling der dit juar in de hoofdstud te houden 
algemeene vergadering. 

De vragenbus leverde het volgende op: „Is het bezetten van een 
plafond niet verglaasde tegels, zooals in oen der vele niagazynen in 
de Kalverstraat te zien is, uit een esthetisch oogpunt wel juist':" 

.Va eenige beschouwingen van verschillende leden wordt be
sloten deze vraag niet te beantwoorden, omdat ze wegens de 
esthetische quaes tie niet tot het ressort dezer vereeniging behoort. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
APUKKMNO \s-Gii.\vi:xii.\i;i:. 

Vergadering lan Vrijdag 15 October 18i7. 
In deze eerste winterbyconkomst heette de Voorzitter do leden 

welkom en uitte hij den wensch, dat do zomerrust door de leden 
gebruikt zou zyn om materiaal te verzamelen ter bespreking in 
de te houden vergnderingcu. l iy herinnerde aan het succes, door 

twee leden der afdeeling behaald op de teatoonstelling te Brussel, 
en aan de viering van liet 5U-jarig bestaan van het Kon. Instituut 
van Ingenieurs, waarby de afdeeling door de heeren .Mutters en 
Brommer vertegenwoordigd was. Tevens deelde hjj do heuglijke 
tijding mede, dat een commissie van grondeigenaren f20u be
schikbaar had gesteld tot hot uitschrijven van een prijsvraag 
door do afdeeling, „het ontwerp van een monutuont of fontein 
op het Kegontessoplein", ter herinnering aau het aanstaand af
treden van II. J l . do Koningin-Regentes. Met applaus werd dit 
aanbod door de leden ontvangen en aan hot bestuur opgodrageu 
du noodige voorbereidende stappen te doen. 

Daarna reikte de Voorzitter de geldeljjke belooningen uit voor 
do prysvraag „Wngcnbrug" alhier, toegekend aan do heeren Van 
Tienou, Timmer, I.otz eu Kuiper, in de vergadering tegenwoordig. 

Dc lieer F. J . Krommer hield con voordracht over do monu
mentale gobouwon langs den King te Wecnea; indeeling en 
architectuur werden daarbij critiscli ontleed en de verschillen 
tusschen dc beoefenaars der Weener School aangewozon. Tot 
toelichting dienden een reeks photogrnphioëu, benevens het 
schoone plaatwerk „Wiener Monumcntalhuuten", voor deze ge
legenheid welwillend algestaau door den heer Muysken, oud-
voorzitter der Maatschappij. Behalve dit plaatwerk waren in do 
zaal ook tentoongesteld de ingekomen antwoorden op de prijs
vraag „Wagcnbrug". 

AFDEELING Ansri-.it HAM. 
Vergadering van Vrijdag 15 October 1897. 

Onder leiding van den heer C. B. Posthumus Meyjes werd een 
schrijven besproken van de Amsterdamsche afdeeling van den 
Volksbond voor drnnkbestrjjdiug, over de uitbetaling der verk
lootten in gepast geld op het terrein van deu arbeid zelf en onder 
toezicht van de directie. 

Reeds in 18'IJ deetl de afdeeling van den Volksbond dit denk
beeld ingang vintien by' eenige Amsterdumsehe architecten, zoo
dat desbetreffende voorschriften in enkele bestekken zyn opge
nomen. 

ln de vergadering van hedenavond werd de maatregel aanbe
volen door Dr. C. AI. .lansen en onder anderen bespreken door 
do architecten Posthumus Meyjes en Poggenbeek. De heer Pos
thumus Meyjes was erin geslaugd in deu geest vau de afdeeling 
vnu tien Volksbond tc doen handelen bij ten omvangrijk werk 
te Kakhuizen, maar moest den heer Poggenbeek toegeven dat 
iu het algemeen de architect ook op dit stuk afhankelijk is van 
tien bouwheer, cn tlut buitendien, gelyk de zaken nu nog staan, 
het denkbeeld slechts uitvoerbaar is, wanneer het guiiBche werk 
aan een eu denzcltdcn aannemer is opgedragou. 

De Afdeeling zul intusschon deze zaak op hare agenda houden. 
Xu deze diseussio vertoonde tic heer A. j . M. Krouwer Ancher 

eenige lichtbeelden van tie navolgende Amsterdainsche stadsge
zichten en historische tafereelen, die tloor hein mondeling toe
gelicht werden: 

1. Het oude stadhuis niet den volkomen toren. 
2. „ „ „ „ „ toren zonder spits. 
3. Ruïne vun het oude stadhuis. 
4. Portret vau Jacob van Campen. 
5. Het nieuwe statlhuis, voorzijde. 
6 . „ „ „ achterzijde. 
7. Gezicht tloor de Mozes-eu-Aüronstraat, Nieuwe Kerk. 
8 cn 'J. l ) ö gruote burgerzual, stadhuis. 

11 en 12. De schepenkamer. . 
13. Dc vergaderzaal der leden van tie Admiraliteit. 
14. „ „ „ bewindhebbers vuu do o. I. C. 
15. „ „ „ „ „ ., W. I. c. 
10. Bestorming van het kolliehuis (juincumpoix iu de Kalver

straat, 
17. Het feest tier vryheid op den Dam. 
18. Dc eerepoort, opgericht bij de komst van Maria de Medieia, 
II) en 20. Het waterfeest, by die gelegenheid op hot Kokiu 

gegeven. 
21 en 2ï. Dc Nieuwe Kerk (inwendig) by de huldiging van 

Willem 1 cn Willem II. 
23. De Hollandsche Schouwburg op de Keizersgracht (inwendig). 
Do Voorzitter bracht na heropening van de vergadering UBiuens 

de leden cen welgemeend woord vun dank aaa den heer Brouwer 
Ancher en dankte ook het Bestuur vun de Afd. Amsterdam van 
den Volksbond voor de welwillendheid om deze vergadering by 
te wonen. Spreker hoopt dat men na onderlinge bespreking in 
een volgende vergadering tegemoet kan komen uan den wensch 
van het genoemde Bostuur, om de bepaling omtrent het uitbetulon 
vun loon steeds iu de bestekken te blyven opnemen. 

Nadat dc heer Jacob Key, lid der maatschappij, voorgesteld 
door de heeren Poggenbeek en Ouendng, als lid der Afdeeling 
was aangenomen, werd de vergadering gesloten. 

B O U W K U N D I G G E K O O T S C H A P TK s-ORAVKNHAtiE. 
Algemeene vergadering van 22 October 1 8 9 7 . 

Nu mededeeling dat het Bestuur geiiobt heeft, geen uitvooring 
te moeten geveu aan het iu de vorige vergadering genomen be
sluit, tot het zenden van een adres aan de Tweede Kamer dor 
Statcn-Gonernal in zako 's Ryks Kthnographisch Museum, eu wol 
om retleu er vun het nieuwe ministerie geen voorstel, tot ver-
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plaatsing van dit museum naar 's-tiraveiihage, te verwachten Is, 
werd door deu Voorzitter het woortl gegeven aan den heer W. 
B. G. Molkenboer, directeur der Rijksnormnalschool voor Toeken-
onderw-yzers te Amsterdam. 

N'ict zoozeer in die qualiteit, maar als voorzitter van de Neder-
laudschc Vereeniging voor Tcekenonderwys, werd door den beor 
M. de bespreking ingeleid van een adrcB, dat die vereeniging 
voornemens is in te dienen aan den Minister van Binnenlandse.be 
Zaken, ten einde wijziging to verkrijgen in dc programma's van 
de examens voor teekenen M. O , met namo van de akte Mn 
rechtlijnig teekenen en perspectief. 

Jaarlijks tocb blijken die programma's niet moor in overeen
stemming te zyn met de eischen, die thans met het oog op do 
grooto uitbreiding van het vakonderwijs moeten worden gesteld. 

Do heor II. W. Wierink, Vice-voorzitter der Vereeniging, mede 
ter vergadering aanwezig, gaf nog eenige korte toelichtingen 
omtrent tie bedoeling van het adres, waarna door den Voorzitter 
machtiging der Vergadering werd verzocht en verkregen, om het 
adres ook namens het Bouwkundig Genootschap tc onderteekencn. 

In de hierop volgende verkiezing van twee bestuursleden, in 
plaats van de aftredende bh. Derden en Sokeltemn, worden ge
kozen de heeren M. A. van Wadenoijen en J . dc Quack, terwijl 
de Voorzitter met algemeene stemmen, op één na, werd her
kozen. 

Na cen korte pauze kwam nu de heer Mialaret aan bet woortl, 
om een en ander mede tc deelen over een bezoek uan eenige 
steden van Frankrijk en zyn mededeelingen met lichtbeelden te 
illtistreeren. Die lichtbeelden to verkrijgen van gewone photo's 
had heel wat studie en tyd voor proefnemingen vereist-ht. Ken 
toestel, daarvoor geschikt, was by onderzoek, ook zelfs in het 
buitenland, gebleken niet verkrijgbaar te zijn, zootlat de heer 
Mialaret, overtuigd tlat het toch mogelijk was ecu gewone 
photographic op een scherm te projceteeren, zjjn toestel zelf hud 
moeten construceren. 

Do verkregen resultaten wnren echter boven verwachting cn 
achtereenvolgens werden, op een doorschijnend tafereel van onge
veer 1.5 vierkante meter oppervlakte, een reeks van afbeeldingen 
vertoond van het merkwaardigste, dat spreker op ziju reis had 
aangetroffen. 

Zoo van Limoges, bet beroemde juhó van Pengueux, de merk
waardige kerk St. Front, helaas door een ongelukkige restauratie 
bedorven; verder tic niet minder merkwaardige kerk tan Gallon, 
de middclceuwst he brug daar-ter-plaatse cn die van Moutnubuu, 
do Romaansche kerk van Maiaaae, dan een geheele reeks aan
zichten van de op een vesting gelijkende kathedraal van Albj , 
cn cen aantal andore zeer interessante zaken uit Auch en 
Toulouse, waarbij vooral de eigenaardige bakstcenhouw van die 
plaatsen de aandacht trok. 

Voor velen zeker was dit alles grootendeels nieuw; de streek 
toch, waar tie genoemde Btetleu liggen, is weinig bckeud bij de 
toeristen, maar biedt, zooals hier duidelijk bleek, den architect 
cen rijkdom vau kunstschatten, waarvan hut ons verwonderen moet 
dut zjj zoo weinig algemeen bekend zyu. 

Door een langdurig applaus gaf de Vergadering blyk van in
stemming met de woorden van dank, door den Voorzitter tot den 
heer Mialaret gericht, voor hetgeen door hem was ten beste ge
geven. 

Ten slotte vestigde de Voorzitter nog de aandacht op bet voor
nemen van het Comité voor do inhuldigingsfeesten in 1898 tot 
het uitschrijven van prijsvragen voor de versiering van een paar 
bruggen, waarvan de programma's eerstdaags zullen verschijnen; 
hy spoorde de leden tot medewerking aau, bracht in roudvraag 
of er ook leden ter vergadering waren, die nijdragen zouden willen 
leveren door voordracht of kunstbeschouwing, deelde eindelyk 
mede dat een drietal sprekers waren uitgenoodigd om in dezen 
winter spreekbeurten te vervullen, en sloot daarna do vry' goed 
bezochte vergadering. 

B I N N E N L A N D SC H E B E R I C H T E N . 
^GRAVENHAGE. De Staatscourant van heden bevat een koninkl. 

besluit, waarbü wordt ingesteld: eene staatscommissie met de 
opdracht te onderzoeken, welke maatregelen behooren te worden 
genomen ter voorkoming van, voor de volksgezondheid schade
lijke, verontreiniging der openbare wateren cn van dit onderzoek 
verslag uit te brengen, eventueel onder bijvoeging vau een ot 
meer wetsontwerpen met memorie vun toelichting; daarvoor wer
den benoemd: tot lid en voorzitter dier coiumissio Mr. A. F. baron 
van Lvnden, referendaris by het Departement van lïinnenlandsche 
zaken," to VGravonhage; tot lid en 1ste secretaris J . Mcnno 
11ui/inga, inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht voor 
Zuidholland, te 's-Gravenhage; tot lid en 2de secretaris II. 
"Wortman, ingenieur van den KykHwaterstaut, te 's-Gravenhage; 
tot leden: Dr. I.. Aronstein, hoogleeraar aun de Polytechnische 
school te Delft; EL EL de Bruvn, hoofdingenieur, belast met den 
algemeeneu dienst van den Rijkswaterstaat, te 'sGravenuago; 
H . F. Bultman, lid van do Kersto Kamer der StuteQ-Geucrasl, 
voorzitter van het Nederlundsch Landbouw comité, te Haarlem
mermeer; Mr. II. A . Hooft, hoofdcommies by hot Departement 
van Waterstaat, Handel en Ny verheid, te 's-Gravenhage; Mr. H . 
Ph. do Kauter, advocaat en procureur, te Haarlem; Dr. J. Ariêns 
Kappers, directour van Uyks hoogt re burgerschool, lid vau den 
geneeskundigen raad voor Friesland en Groningen, te Leeuwarden; 

Dr. II. 1'. Knpteyn, geneeskundige, lid van den geneeskundigen 
raad voor Gelderland en Utrecht, te Abkoudc-Baambruggo; H . 
.1. Lovink, directeur der Nederlundsc.be Heidemaatschappij te 
Wageningen; Dr. W. F. Uuysch, adviseur voor de medische en 
veterinaire politie by het Departement van Binnenlandscho Zaken . 
te 's-Gruvenhuge; Dr. C H * II Sprouek , hoogleeraar aan de Rijks
universiteit to l'trecht; Mr. E. do Vries, dijkgraaf van bet hoog
heemraadschap vun liynlnnd, te Leiden. De leden bezitten du 
bevoegdheid om, ingeval hunne meening afwijkt vnn die der 
meerderheid, van hun gevoelen door nota's te doen lil ijken. 

UTRECHT. Als uitslag van den wedstrijd. uitgeschreven door 
de Koninklijke Nederl Fyrotechnische Inbriek lirma Kuysch, 
voor het beste ontwerp van eene slotdeeoratie van een groot 
vuurwerk, kunnen wij berichten dat de prijs van f 200 is toegekend 
aan het ontwerp van den kunstschilder C. M. I iarms, te Amsterdam. 

KAAKI.EX. In do laatste tyden werd de boekerij van het Museum 
van Kunstnijverheid weder aangevuld met verschillende belang
rijke werken en, zooals bekend is, worden deze werken aan be
langstellenden, zoowel aau hen, die zich met de studie van de 
kunstgeschiedenis ol' der kunsten en ambachten bezighouden, als 
aan hen, dio practisch werkzaam zijn, gratis voor gcruimen tijd 
ter leen verstrekt. 

Thans is met het langer worden der avonden de tijd wedor 
aangebroken, dat velen van deze gelegenheid gebruik maken; 
onder anderen hebben verschillende genootschappen, wier ledon 
het kunstambacht beoefenen, verzamelingen plaatwerken voor 
het huuden van kunstbeschouwingen aangevraagd. 

Zij, die wenschen van de boekerij gebruik te maken, kunnen 
zich richten tot den conservator van het Museum van Kunst
nijverheid, den heer K. von Saber, die gaarne bereid is allo ge
wenschte inlichtingen omtrent de bocktrij te ge van. 

ARNHEM. In zyno zitting van 9 October JL hechtte de Gemeente
raad met algemeene stemmen zijne goedkeuring aan do begrooting 
van de gemeentegasfabriek, waarby overeenkomstig het voorstel 
van den directeur der tabriek tot het aanstellen van een derde 
ploeg stokers besloten werd. Voor deze categorie arbeiders word 
zonder discussie de arbeidsduur van 12 tot 8 uur per dag terug
gebracht, terwijl het loon van f 11.76 voor 84 werkuren per week 
(met inbegrip van den Zondag) hetzelfde bleef- Dat dit besluit 
door de stokers met vreugde vernomen werd . behoeft geen be-
toog; zij kunnen thans hun vrijen tyd aan hun gezin wijden en 
van deu zwaren arbeid iu de fabriek behoorlijk uitrusten, Alle 
lof komt iu deze toe aan den directeur, den heer J . lïlom Sz., 
die tot dit voorstel het initiatief nam; het bewijst dat hy hart 
voor zijne werklieden heeft. 

Do werklieden dragen o' pCt. bg voor het weduwen* en weezen-
fonds en 2 pCt. voor het ziekenfonds, deze percenten worden 
geheven van hun jaurlyksch salaris, nu aftrek echter van f 300. 
Voor het persoonlijk pensioen wordt niets bijgedragen, terwijl bij 
ziekte het volle loon wordt uitbetaald. 

Het bovenstaande is alweer eeu bewys hoe de sociale toestanden 
zich wyzigen, als het hootd der onderneming zich voor die toe
standen interesseert. 

— De werken aau de spoorwegbrug over den Usel by Wester
voort zyn zoover gevorderd, dat binnenkort do aanbesteding voor 
het leveren en stellen vun den ijzeren bovenbouw kan wordeu 
tegemoet gezien. 

KHI:NK\. Do uit te keereu assurantiesom voor de kerk be
draagt /48,700. De verzekerde som bedroeg ƒtJO,UC0. 

— liet weekblad „Architectura" wydt eeuige waurdeerendu 
woordeu aan de nugedachtenis van J . 0. D. di (ïazar, die den 
3u October j l . op 34 jarigen leeftijd te Pretoria overleed. De 
afgestorvene maakte van 188'J tot 1802 deel uit van het bestuur 
van het Genootschap „Architectura et Anücitiu" eu wel eerst als 
bibliothecaris cn later uls le*secretaris. 

AHovering 10 van Dé tVatuui (uitgave vnn J . <i. Broeso te 
Utrecht) bevat: 

Door moleculaire werking bewogen voorwerpen, door C* 
Admiraal. — De „Murgung" van den Laumibuch en het stroo-
mende moerus van Killarney, door A. D. llagedoorn. — De 
kolenrykilom vau Duitsehluud eu eenige andere Kuropecschu 
staten, in verband met do toekomstige uitputting der verschil
lende revieren, door F. E. Voeren. — Twee model-gasmotoren, 
door de T. — Klectrisehe kraehtsoverbreuging in fabrieken, door 
Herin. J. Mulder. — Ken eigenaardig gebruik, door G. F. M . 
Liebert. — Hollandsche tabak, door 0* J. Koning. — Ken nieuwe 
zelfwerkende gasvlainoutsteker, door dr. A. van Hennckeler. — 
Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Ant. Panue-
koek. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— De heer M. A. vun hLiuga, hoofdingenieur van den Provin

cialen Waterstaat in Gelderland, is benoemd tot orïicier in do 
orde van Oranjc-Nu»suu. 

— By den waterstaat in Ncd.-Indië is: 
v e r l o f v e r l e e n d voor één jaar, wegens langdurigen dienst 

aan den architect 2e klasse J. II. van der Sterr. 
— lüj de Stuatsspoorwogeu op Java is: 
b e n o e m d tot ouderopzichter 2e kl. C. L . C. F. Sammers; 

tot ouderopzichter der werkplaatsen II. J . L. van der Pol, beiden 
thans tijdelijk die betrekking hekleedende; 

http://Ansri-.it
http://Binnenlandse.be
http://Nederlundsc.be


34 8 

o v e r g e p l a n t St nanr den aanleg der Ijjn Batavia—Tango
rang- Bantam, dc tjjdeljjke Dpilehten 8e kl. J, Sie» cn J . C. A . 
Smith, de tijdelijke ondcropzic.hter le kl. E. von llanek en dc 
tijdeljjke ondcropzichter 2e kl W. Bok. 

— Door den Min. van Koloniën ia de heer E. Middelherg ge-
Btcld ter beschikking van den Gouv-Gen: van Xed.-Indië, om to 
worden benoemd tot ingenieur hjj het mjjnwezen dnar-te-lando 

V A C A N T E 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 d e r g e n i e 3o kl. in Xcd-Indiö. 
In Jan. u a te 'a-Uravenhnge voor Nederlanders tusschen de 
20 en 30 jaar een vcrgeljjkend examen voor vjjfplnatsen gehouden. 
Adres op zegel vóór 1 Januari ann het Depart, van Koloniën. 
De Staatscourant van 7 Oct. j l . no. 2115 bevat het uitvoerig pro
gramma van eischen, voorwaarden enz. (Zit advert, i» iel votigno ) 

— I» jj k in t o r voor het polderdistrict Over-Betuwe Maxi
mum jaarwedde fi 100 plus vergoediug voor reiskosten ad f 150. 
Adres den djjkgraaf van Over-Betuwc te Hemmen uiterl. 27 Oct 

— T e c h n i k e r met practische ervaring, aan oene fabriek. 
op dc hoogte van hydr. en andere werktuigen. Adres lott. J (ÜI99, 
Nieuws v. tl. Da>-, 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gelieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar iwec achtereenvolgende malen kosteloos Opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezendin: der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een opziehtor-teekenuar, oud 23 jaar, zoekt eouc passende 
betrekking. Adres onder no. 37, Bureau dezes. (2) 

Ixrunv.iTiKBUiiKAU TECHNISCHE VAKVEHKENWIM;, AMSTEBUAM. 

Opz-landmeter, leeftjjd 85 jaar, verl. sal. /!»00a 1200 per jaar. 
Opzichter, „ 22 , , «Ou 70 per maand. 

» . 20 „ „ . . . 40 a 50 „ 
Opz -teekenaar :, 28 ,, „ „ tio 

'8 „ '.. ,', ., 50 ", " 
ii „ 28 „ ongeh 80 

C O R R E S P O N 1) E N' I' I E. 
— elan den heer B. Dc volgende week; we konden in dit 

nommer onmogeljjk plaatsruimte vinden. 

Assurantie Maatschappij 

tegen sehad» 

D e 
's G R A V E N H A U E , 

an 184b 
Ëiermvlein, 

boek Primestraat — Z U T P 1 I E N 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblask 5 H — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A G E I ' l l K M I K K . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den 2 N o v e m b e r 

1897, des namiddags ten X ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat-1 
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor-
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

B E S T E K No. 736. 
H e t m a k e n v a n eene lood* 

v o o r he t herate l len en 
het l i c h t e n v a n tender* 
e n een ige d iverse w e r k e n 
ten behoeve v a n de C e n 
t r a l e W e r k p l a a t s e n op 
het s ta t i on T I L B U R G . 

Jtegmolina f8100. 
De besteding geschiedt volgent § 48 

van het bestek. 

Het bestek ligt van den 16den Oc-, 
tember 1897 ter lezing aan het Cen-
traalbnreau in het Moreelse Park en 
aan bet bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur H. V A N DER K U N te 
Breda en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be-j 
komen, tegen betaling van f l.OO 

Inlichtingen worden gegeven aan het • 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den 21sten October 1897 ten 
11 uur 40 voormiddag (West Europee-
sche tijd). 

U T B K C H T , den 13den October 1897.1 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 1.10 l»e K i l ) t e r k a . d e , A M M T F . K I f A M . I'iliaaal: :<« K o k i n . 
Hooldngeut voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS; & Co, tc Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Badinrichtingen — I'rivaai-Inrichtinaen. — 

Shanks Closets zijn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipe., IJuren Badkuipen. — 
Closets, H'aselitaiols. Urinoirs enz. V K R W A K M I Xli e n > l i \ T I I, A T I E . 

! ^ Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland, /eer concun eerende prjjzon. 
: Teekeningen en prijsopgaven grntis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke ralmt. 

H.ZIMMERMANN, Utrecht. 
VERTEGENWOORDIGER 

d e r H n n n o v e r s c h e Masch inenban A . - G . i n 
L I N D E N voor I I A X X O V H t . 

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 G e r i b d e p i jpen en K a c h e l * 
voor s t o o m en w a t e r . 

Gratis bearootingen. Billijk* prijzen. 

Aanbesteding Concertgebouw 
te .AJSSEHr. 

Op H a a n d a g den 
5*5 n October , 's nam. 
2 uren, zal door de Com

missie voor bgn. Gebouw op de 
Bovenzaal van het bestaande Concert -
huis, N.Z. Vaart, publiek worden 

aanbenteed: 
H e t bonwen v a n een C O N 

C E R T G E B O U W met bij 
behoorende w e r k e n te 
A s s e n . 

Bestek en 2 lichtdrukken zijn van 
af 11 Oct. verkrijgbaar ad f3.— bij 
de Firma O. VAN GORCUM, a/d. 
Brink te Assen. 

Aanwijzing op Woensdag 20 October, 
'•nam. 2 uren. 

J . V E R H E U L Dzir., 
Archit., Botterdam. 

T. BOONSTRA, 
Archit., Assen. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
6 E B R . V A N H A L M E N , 

• totmtt lumerrabrlek. - DRW H A A S 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Zaandam zullen op Zaterdag 
30 October 1897, 's namiddags i' uur, 
ten Gemeentehuize aanbesteden: 

H e t m a k e n ee ner s traat , l a n g 
ongeveer DO H . , i n het 
ver l engde d e r H a r e n m a -
k e r s s t r a a t (Wes tz i jde ) . 

Bestekken zijn it f O.JS5 verkrijg
baar ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Zaandam, '20 October 1897. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

H. J . 0. V A N TIENEN. 
De Secretaris, 

ZAALBERG. 

OT* .TSÏJYVER 
FABRIKANTEN VAN 

en, 
«f de Intern. Tentoonstelling te Amster

dam 1883 bekroond met 
EERE DIPLOMA hoogste onderscheidt»*) 

MeUandacne Tn i» en X u p t a r t , 
Biukerst .runt 

A T I » ! frltlEAM. 
Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap 

„Het Vaderland". 

32S'C JAARGANG N°. 44. ZATERDAG, 30 October 1897. 

RïOACTLTB: F . W . V A N G E N D T J ü z . Adres voor Redactie en Administratie 1 Bureau van De Opmerker, Van Bylandtstraat 116,'s-Graeenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor liet binnenland ƒ5.—, waarover 

op I A p r i l en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
v|# , .,,'111 VU 1 v i L i u n t i , leiKun.s «uui 11c in.111, i ^ . i u m i „UIVI , 
België' , bij vooruitbetaling / 6.50 en voor de overige landen der Fost-

lie, niet inbegrip van Xcderlandsch-Indic en Transvaal, bij vooruit 
taling f7.*f>. 

unie 
bctal 

Advertent i e ï i van 1 tut 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer ƒ0.15. Groote letters worden berekend 
naai plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat /"0.25, zonder plaat /0.15. 

RESTAÜREEREN VAN MONUMENTEN. 
{Ingezonden!) 

De schrijver in Dc Opmaker over restauratie van 
monumenten is uiterst oppervlakkig en inconsequent. 
Kennelijk is het hem alleen te doen om hen die be
trokken zijn in de restauraties, welke van Rijkswege 
worden ondersteund, in een ongunstig, ja hatelijk 
daglicht te stellen. 

lïij ontziet zich niet zelfs tot insinuaties, tot ver
dachtmaking zijn toevlucht te nemen. Wat beteekenen 
zijn opmerkingen op blz. 297 en 29S over geheim
zinnigheid , over het winstgevende van het vak van 
restaurator en over den zeer eng getrokken kring 
waarin de profijten genoten worden? Wien meent hij 
daardoor te treffen? Dr. Cuypers soms, dien hij inéén 
adem noemt? Zulke insinuaties zullen den grooten 
man niet deeren. Het is algemeen genoeg bekend, 
hoe vaak deze geheel belangeloos zijn adviezen, zijn 
hulp tot behoud onzer monumenten gegeven heeft. 
Inderdaad, de schrijver hadde verstandiger gedaan 
zich niet bloot te stellen aan de verdenking van af
gunst. 

De oppervlakkigheid van den schrijver volgt uit de 
gemakkelijke wijze waarop hij zich van het moeilijk 
vraagstuk der restauratie afmaakt. Volgens hem be
staat de geheele kunst hierin : te zorgen dat een ge
bouw tegen verval behoed worde, met andere woor
den, zooveel mogelijk te waken tegen den vernielenden 
invloed der elementen. 

Maar wanneer men drie eeuwen lang verzuimd heeft 
zulks te doen, zoodat het niet nu geldt te behoeden 
tegen verval, maar reeds ingetreden of dreigende ver
nietiging te herstellen , wat dan gedaan moet worden, 
daarover glijdt hij heen. 

Terecht zegt hij dat ernstig, haast angstig moet 

overwogen worden of eenig onderdeel kan worden 
behouden: maar welke regelen te volgen zijn, als het 
onderdeel niet meer te benouden of reeds verdwenen 
is, daarover laat hij zich niet uit. 

Moe inconsequent hij overigens redeneert kan blijken 
uit de volgende staaltjes. 

Hetgeen thans aan den zuidertopgevel van de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam geschiedt, wordt door De Op-
merkei genoemd verstandig restauratiewerk. De Opma
ker veroorlooft zich die uitspraak herhaaldelijk , doch 
is zij gerechtvaardigd? 

Waarin bestaat de bewerking? 
Hierin, dat men: 1". de toevoegsels en vermin

kingen na den brand van 1645, van dat jaar tot 1648 
en later aangebracht, zonder onderscheid behoudt; 
2". de steen 'gedeeltelijk vernieuwt, voor het grootste 
gedeelte opfrijnt. 

Wat dit laatste betreft, het „netjes afkrabben om 
„een frisch aanzien te geven'" werd door De Opmaker 
zeiven op blz. 298 veroordeeld. Hoe verdedigt hij dan 
het werk aan de Nieuwe Kerk als verstandig? 

Ken ander raadsel is naar aanleiding van dit af-
k.abben door De Opmaka op te lossen. Op diezelfde 
b'.z. 298 beschuldigde zij de Rijksrestauratoren van 
deze kwade practijk. Deze beschuldiging nu is ten 
eenenmale ongegrond. Ik tart Dc Opmaka een en-
kale restauratie, onder Regeering'sinvloed uitgevoerd, 
aan te wijzen, waarbij deze bewerking werd toege
past of toegelaten. Het moet overigens aan De Op
maka bekend zijn, hoe juist Jhr. De Stuers tegen 
het opfrijnen van natuursteen in 't openbaar is op
gekomen, en dat het Bestuur der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst daarop die quaestie in 
rondvraag heeft gebracht, met het resultaat, dat nie
mand een kristalliseerend proces van groefwater aan 
de oppervlakten van natuursteen kon loochenen. Toch 
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nam het Bestuur der Mij. t. b. d. Houwkunst het 
pellen en ophakken van zandsteen in bescherming! 

Ik noodig titans De Optnetket uit de bewijzen te 
leveren voor zijne op blz. 298 uitgesproken beschul
diging. 

Wat betreft het andere punt: is het „verstandige 
restauratie" alle toevoegsels en verminkingen te eer
biedigen, zelfs te vernieuwen? De Opnterket heeft 
hieromtrent de volgende leer op blz. 2<jS uitgesproken : 
„Men late alles, zooals het gevonden werd." Doch 
onmiddellijk daarop laat hij uitzonderingen toe: „ m e n 
behoude alles wat nog hondbaat is." Wat niet te 
houden is, moet dus niet behouden worden. Monsieur 
ile la Palisse kon niet juister spreken. De Optnetket 
laat nog een tweede uitzondering toe: „dat hier en 
„daar wansmakelijke toevoegsels uit het begin dezer 
„eeuw verwijderd worden, iedereen zal dit toejuichen". 
Men mag, men moet dus volgens De Optnetket die 
toevoegsels verwijderen, welke zijn: 

a. wansmakelijk; 
/'. dagteekenen uit het begin der X l X e eeuw. 
Maar nu doen zich onmiddellijk drie vragen voor 

van ingrijpende beteekenis, die de schrijver van De 
Optnetket, kennelijk aan dc practijk van monumen-
teele restauratiewerken geheel vreemd, niet schijnt te 
hebben ingezien. 

1". Waaraan zal dc restaurator toetsen of een toe
voegsel wansmakelijk is? Zet De Opmerkei hier zelf 
niet de deur open voor dc onderscheidingen welke hij 
eerst absoluut wraakte? 

2". Waarom worden de bevoegdheid en de ver
plichting om toevoegsels te verwijderen beperkt tot 
die van het begin der ige eeuw? Kunnen toevoegsels 
uit andere eeuwen niet ook wansmakelijk zijn? 

3". E r zijn ongetwijfeld toevoegsels die men zonder 
meer verwijderen kan, doch er zijn er ook die niet 
verwijderd kunnen worden zonder door iets anders te 
worden vervangen, zal niet de soliditeit van het 
gebouw lijden. Hoe moet die vervanging geschieden ? 
Zeker niet in den geest van het verwijderde. Maar 
ziet men dan niet in dat de restaurator alsdan genood
zaakt wordt te oordeelen en te kiezen, en dat De 
Opmeiker zelf daartoe aanleiding geeft? 

Nemen wij als voorbeeld den zuider topgevel van 
de Nieuwe Kerk. Deze is in later tijd afgedekt met 
een nieuwe lijst en bekroond met een defecten suiker
pot, waarbij de oorspronkelijke stijl en vormen vol
strekt niet geëerbiedigd werden, en die men wansma
kelijke toevoegsels mag noemen. Moet men nu bij 
een restauratie den smakeloozen restaurator van 1650 
eerbiedigen en zijn wanstaltig toevoegsel behouden, 
ja vernieuwen als het verscheurd of verteerd is? O f 
is het verstandiger tien oorspronkelijken smaakvollen 
architect van 1408 te eerbiedigen en een afdekking 
te maken in dien geest? De Opmeiker keurt dit laat
ste af, omdat het niet bekend zou zijn hoe de afdekking 
van 1408 er uitzag, en hij zegt, dat men zich aan 
vervalsching zou schuldig maken. 

Met dezen dooddoener is evenwel de questie niet 
opgelost. Vooreerst als men dat niet doen mag, moet 
men in strijd met de andere stelling van De Opmeiker 
een wansmakelijk toevoegsel behouden, ja desnoods 
vernieuwen, wetende dat het wansmakelijk is, en 
wetende dat de silhouetten cn het aanzien van het 
monument er door bedorven en geschonden worden. 

Vervolgens is het niet waar, dat de vorm der 
afdekking van 1408 onbekend zou zijn: er bestaan 
tal van afbeeldingen in prent en in schilderij, aan-
toonende hoe die geweest is; aantoonende dat de 

afdekking geprofileerd en van bloemhogels voorzien 
was. Hoe die profielen geweest zijn, toonen de aan 
het gebouw nog voorhanden profielen genoegzaam 
aan; hoe die hogels er uit zagen is op te maken uit 
tal van soortgelijke hogels uit denzelfden tijd. De 
Opmerker zal objecteeren dat dit laatste nog geen 
microscopische juistheid geeft. Inderdaad, doch deze 
is ook niet noodig voor kleine ornementen, vooral 
op een hoogte van meer dan 20 meter geplaatst. Het 
is voldoende, dat zij aan het monument zijn karakter 
en oorspronkelijke silhouette teruggeven en het is 
waarlijk kinderachtig er misbaar over te maken, of 
dc bladeren van die hogels een krulletje of een buikje 
meer of minder hebben; vooral omdat hier de keuze 
beperkt is tusschen twee oplossingen: óf een wanstal
tige, met den oorspronkelijken vorm twijfelloos geheel 
strijdende afdekking te behouden, óf eene met dien 
vorm harmonieerende en volgens de bestaande afbeel
dingen daarmede overeenkomende afdekking aan te 
brengen. 

De Opmeiker zelve trouwens laat zijn apodictische 
leer varen als het hem te pas komt. Op blz. 298 
zegt hij ten aanzien van de afgebrande torenspits te 
Khenen, die hij een „koepeltje" noemt, dat die niet 
hersteld moet worden: „de hernieuwing daarvan zou 
geen zin hebben". Waarom niet? Omdat volgens Dc 
Optnetket die bekroning vermoedelijk niet in de be
doeling der oorspronkelijke bouwmeesters gelegen 
heeft, cn hij verklaart, dat het onbekend is welke 
bekroning oorspronkelijk bedoeld was. 

Maar de afdekking dan aan den Z.-gevcl der 
Nieuwe Kerk? Deze heeft zeker niet in de oorspron
kelijke bedoeling gelegen, en daar is het wel bekend 
wat de oorspronkelijke vorm was. Waarom noemt 
De Opmeiker het dan „verstandig' , dat de averechtsche 
afdekking hier wordt behouden en vernieuwd? 

De Opmeiker noemt voor Rhenen een looden plat 
„aangewezen" en verklaart dat de balustrade een 
zeer goede afsluiting zal geven. Zeker zal die een 
goede afsluiting geven, doch een afsluiting is niet 
een bekroning, cn wordt dit ook niet, al veroorlooft 
De Opmeiker zich voor het gemak die afsluiting een 
„bekronende" balustrade te noemen. 

Waarom nu noemt De Opmeiker een looden plat 
aangewezen? Omdat „talrijke fransche torens uit de 
„middeneeuwen zoo afgedekt zijn; wij denken hier 
„b. v. aan den toren St. Jacques te Parijs, die, 
„als ook uit den laatsten tijd der Gothiek afkomstig, 
„wel eenige overeenkomst met den toren van Rhenen 
„heeft". 

Gevoelt De Opmeiker niet dat hij hier precies te 
werk gaat volgens dezelfde methode, die hij in de 
Rijksrcstaurators meent te mogen afkeuren? Als zij 
tot rechtvaardiging van de een of andere oplossing 
zich mochten beroepen op gelijktijdige oplossingen 
elders in ons land, « o r d e n zij vervalschers genoemd, 
die zonder bewijs gissingen in toepassing brengen. 
Doch De Opmeiker geeft zichzelven de vrijheid zich 
te beroepen op voorbeelden uit Frankrijk getrokken! 

De Optnetket, aan de practijk kennelijk geheel 
vreemd, heeft overigens niet ingezien dat zijn oplos
sing voor Rhenen geen oplossing is, dat zijn looden 
plat niets anders is dan een nooddak, evenals de platte 
afdekking van den 1'arijzer toren van St. Jacques een 
nooddak is. 

Eindelijk is merkwaardig dc assurantie waarmede 
Dc Opmeiker ook omtrent feiten spreekt. Hij zegt 
zoo maar boutweg „dat het niet bekend is, wat als 
bekroning voor den Rhencnschen toren gedacht was". 
Hoe weet hij dat dit onbekend is? Hij is volstrekt 

351 

niet op de hoogte, maar verklaart dit eenvoudig uit 
de hoogte. De waarheid is dat er een zeer uitvoerige 
en duidelijke afbeelding bestaat van de bekroning, 
niet slechts zooals die oorspronkelijk gedacht, maar 
zooals die oorspronkelijk ook uitgevoerd is. 

Ik zou wel willen weten waarom men zich dan zou 
moeten behelpen met een nooddak, dat de silhouette 
van den toren schendt en gevaar voor inwatering 
oplevert, en zich zou moeten onthouden de spits te 
herbouwen , welke de oorspronkelijke architect gemaakt 
had? 

De schrijver in De Opmeiker veroorloofde zich alle 
Rijks-restauratiewerken af tc keuren, op grond dat 
daarbij het ideaal zou zijn geweest den oorspronke
lijken zelfs onbekenden staat te herstellen, en hij be
weerde dat de Rijks restauratoren zich niet om monu-
mentenvervalsching bekreunen. 

Wij hebben geëischt dat hij deze beschuldiging zou 
bewijzen of intrekken. 

Doch wat krijgen wij tot antwoord? Dat wij het 
bewijs van het tegendeel moeten leveren! De schrijver 
meent dat zijne beschuldiging juist is; dat vindt hij 
voldoende om die neer tc schrijven ! Bewijzen wenscht 
hij niet tc geven. 

In dezen stand der zaak hebben wij eenvoudig een 
beroep tc doen op het eerlijkheidsgevoel der lezers. 
Ieder eerlijk man zal erkennen dat de beschuldiger 
ook moet bewijzen, en ieder eerlijk man zal weten 
welke qualificatie de beschuldiger verdient, die zich 
aan die bewijsvoering onttrekt. 

Wij zullen nu tegen den schrijver verder geen woord 
verspillen. 

Alleen tot inlichting van onze lezers stippen wij het 
volgende aan. 

De bew ijslooze beschuldiger bespreekt van de circa 
100 monumenten onder Regeeringsinvloed hersteld 
er slechts een, de Sint-Bavokerk te Haarlem. 

Hij keurt af hetgeen gedaan is aan de meubelen 
van het koor, aan het koorhek, aan de muurschil
deringen der pijlers, aan de beglazing met geschil
derde vensters Doch hij schijnt niet te weten dat 
dit alles geschied is voor dat de Regeering de res
tauratie ondersteunde, of onafhankelijk van de Re-
geeringsrestauratie. Het kan derhalve buiten beschou
wing blijven. 

De andere punten zijn; 
l ° . Het aanbrengen van laag geplaatste steenen 

gewelven in de transepten. 
De schrijver beweert dat het zeker is dat omstreeks 

1540 het voornemen bestaan heeft om aldaar hoog
geplaatste houten gewelven te maken. 

Voor die zekerheid levert hij niet het minste bewijs. 
Daartegenover stel ik dat het zekei is dat het voor

nemen bestaan heeft om aldaar de thans uitgevoerde 
steenen gewelven te maken, precies zooals zij nu ge
maakt zijn. „ N u jij!" 

2°. Het aanbrengen van een steenen balustrade. Dit 
wordt afgekeurd omdat die nooit bestaan heeft. Maar 
de schrijver verzuimt te erkennen, dat het in de be
doeling gelegen heeft haar aan tc brengen, en hij 
verzuimt aan te toonen, waarom het verboden zou 
zijn aan een kerk, aan den opbouw waarvan meer 
dan anderhalve eeuw gearbeid werd, thans nog die 
onderdeelen af te werken welke in de pen gebleven zijn. 

3". Het aanbrengen van traceeringen in de venster
openingen wordt afgekeurd, doch zonder aanvoering 
van gronden. 

4". De verweerde bcrgsteen-bekleedingcn zouden 
geheel gesloopt zijn, zoodat het na een paar jaar 

moeilijk zal zijn een stukje steen te vinden dat nog 
uit de 15e of 16e eeuw afkomstig is". 

Deze bewering is eenvoudig onwaar. Trouwens de 
schrijver ziet zoo oppervlakkig, dat hij deze berg
steen op blz. 298 voor tufsteen heeft aangezien, wat 
die volstrekt niet is. 

Men ziet met welke argumenten de schrijver, die 
op blz. 331 zich aan den bewijslast onttrok, op blz. 
332 durft beweren dat hij „nu toch wel dc bewijzen 
gegeven" heeft, dat alle de met Rijks hulp ondernomen 
restauraties vervalschingen zijn. 

B. 

Misten wij reeds in dc vorige opstellen van den 
heer B. al te dikwijls de kalmte, die noodig is, om 
over een zoo belangrijk onderwerp als het „restau
recren van monumenten" met vrucht te kunnen debat-
teeren, dit laatste artikel getuigt nu van een zekere 
heftigheid, waartoe wij toch waarlijk geen aanleiding 
hebben gegeven. 

Men kan zeer veel waardeering voor iemand als 
Dr. Cuypers gevoelen, doch behoeft hem daarom nog 
niet voor sacrosaint te houden. Geeft deze heer zijn 
adviezen „belangloos" des te beter; men kan ons 
echter niet kwalijk nemen, als wij veronderstellen dat 
de Rijks-restauratoren zich behoorlijk doen honoreeren. 
Geheimzinnigheid heerscht er ten dezen opzichte onge
twijfeld; ook na wat de heer B. nu schrijft is er geen 
tipje van den sluier opgelicht. Afgunst is er onzerzijds 
zeker niet in het spel; kwam men ons uitnoodigen, 
een „restauratie" te willen uitvoeren, wij zouden er 
ons niet aan wagen. 

Het is zeker niet gemakkelijk, om te zorgen, dat 
een restauratie niet verder gaat, dan strikte nood
zakelijkheid vereischt. En om nu nog eens bij ons 
voorbeeld, de St.-Bavokerk te Haarlem, te blijven, 
hier is veel meer gedaan dan „wat noodig was om 
zooveel mogelijk te waken tegen den vernietigenden 
invloed der elementen". Dat daar „drie eeuwen lang 
verzuimd zou zijn om reeds ingetreden of dreigende 
vernietiging te herstellen" niemand die het gebouw 
in 1874 aanschouwd heeft, zal dit toegeven. 

Reeds in ons vorig nummer hebben wij, naar aan
leiding van wat de heer Jan Kalft" schreef, twijfel ge
opperd , of wat nu aan de Nieuwe Kerk te Amsterdam 
verricht wordt, wel binnen behoorlijke grenzen blijft. 
Heeft die heer gelijk, dan aarzelen wij niet. om de 
uitdrukking „verstandig restauratiewerk" geheel terug 
te nemen. 

Het blijft onze meening, dat men de toevoegsels 
aan gebouwen der middeleeuwen, tot 1800 toe aan
gebracht, moet eerbiedigen. Alleen wat in onze eeuw 
is toegevoegd mag o. i. verwijderd worden; dat dit 
„wansmakelijk" genoemd moet worden, zal toch wel 
ieder toegeven. Wat vroegere eeuwen gemaakt hebben, 
bcoordeele men liever niet; toen Sinte Cathrijne in 
de 17e eeuw door brand was geteisterd, herstelden 
de tijdgenooten van Vondel haar op hun manier. Wat 
zij tot stand brachten had twee eeuwen bestaan, toen 
de oude heer Hamer op het noodlottig denkbeeld 
kwam, om „welstaanshalve" de zuidzijde van het ge
bouw te doen „Portlanden". Dat was wansmaak en 
het verwijderen van die pleisterlaag is een hoogst 
prijzenswaardig werk. Wie echter verder gaat dan 
dit, of hij dan Posthumus Meyjes of Cuypers heet, 
staat schuldig aan noodeloozc monument-vervalsching. 

Het wedergeven van het „karakter" aan een ge
denkteeken ligt boven ons bereik. Kunnen wij niets 
karakteristieks van onszelven aanbrengen, dan doen 
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wij goed althans wat onze vaderen tot stand brachten 
te eerbiedigen. 

Wij waren van meening, dat het koepeltje op den 
toren te Rhenen niet door de oorspronkelijke ont
werpers bedoeld kon zijn. Deze twijfel leidde ons tot 
het geven van het advies, om een looden plat te 
maken en de balustrade als afsluiting te gebruiken. 
Sedert lazen wij echter, dat van Rijkswege reeds 
een spits met een koningskroon en andere fraaiig
heden als bekroning werden ontworpen; het verwon
derde ons niet, bekend als wij zijn met zooveel wat 
van Rijkswege dus opgesierd werd. Dat een plat meer 
gevaar voor invvatering zou opleveren dan een hellend 
dak is een dier stellingen, welke de Viollet-le-Duc-
mannen zoo gaarne verkondigen, ofschoon zij weten, 
dat dit een argument „ad hoc" is. Want waar is de 
a jour bewerkte Gothische toren, die niet zijn „lood-
zolder" heeft? 

Dat wij geen „bewijzen'' zouden willen geven, daar 
waar die te geven zijn, kan kwalijk worden volge
houden. Wanneer wij slechts één monument en zijn 
restauratie uitvoerig besproken hebben, dan was dit 
alleen, om onzen lezers niet te vervelen. De meubelen 
van het koor, het koorhek, de muurschilderingen der 
pijlers, de beglazing der geschilderde vensters, al 
wat daaraan geschied is, wij wisten zeer goed, dat 
dit tot stand kwam, vóór de Regeering de restau
ratic der St.-Bavo-kerk te Haarlem financieel steunde. 
Maar wij wisten ook, dat van 1874 af tot nu toe-
alles onder leiding van den heer Cuypers geschied is, 
al heeft de oude heer Van der Steur als restaurator 
te boek gestaan. 

In zijn artikel „dc geschiedenis eener kathedraal" , 
in den vorigen jaargang van ons blad opgenomen, heeft 
de heer A . W . Weissman, die als archeoloog zeker 
zijn sporen verdiend heeft, bij de gewelf-questie der 
St.-Bavo-kerk uitvoerig stilgestaan. De lezing daarvan 
zij den heer 15. aanbevolen. 

Het aanbrengen der steenen balustrade om de kerk 
blijven wij afkeuren, omdat dit bouwdeel voor het 
behoud van het monument geenszins noodzakelijk was 
en omdat wij meenen, dat het niet te pas komt, als 
iemand aan een oud document iets toevoegt, dat, 
volgens hem, den schrijver „in de pen moet zijn 
gebleven". 

Het aanbrengen van traceeringen in de venster
openingen was al mede volkomen onnoodig. Het ge
bouw heeft daardoor een geheel ander cachet ge
kregen dan het had. 

Nog dezen zomer zagen wij de bcrgsteenbeklce-
dingen der westelijke steunbeeren der St.-Bavo-kerk 
geheel sloopen; met de vernieuwing is men vermoe
delijk nog bezig. Ieder deskundige zal aanstonds zien, 
dat dit ook overal elders heeft plaats gevonden. Wie 
nog mocht twijfelen, beschouwe eens den fraaien licht
druk in IJssendijck's Doc/ments Classi's en vergelijke 
dien met den tegenwoordigen toestand. 

Red. 

I N G K Z O N D E N . 

Den lleere A . W . WEISSMAN'. 

WelEd. Cel), lieer! 

U heeft een goed werk gedaan, met in De Op-
moker van 11 Sept. de opschriften op te geven van 
de klokken te Rhenen. Mag ik u enkele opmerkingen 
maken? Wat de Cunera-klok betreft meen ik het ont
brekende te kunnen aanvullen. De Cunera-legende, 
door wijlen prof. Kist uitgegeven in het Kerkhistorisch 

Archief van Kist en Moll , deel II, geeft hier, dunkt 
mij, licht. Prof. Kist betreurt het, dat er van de 
Cunera-legende niets in de kerk te Rhenen is be
waard. Had hij de klok gezien, dan zou hij m. i. 
zóó niet geklaagd hebben. Wat stond hoogst waar
schijnlijk op die klok ? Ik vul het ontbrekende aldus 
aan: 

„ E g o Cunera vocor, renensia menia servans, Plu-
tonis stigii diris [invidiarum] lesa procellis. Iram 
sepe mea electo [Fusa sum] m c quinque annos post 
tria lustra duos". Ik vertaal dan: „Ik heet Cunera, 
die de muren van Rhenen bewaak, beleedigd (als ik 
ben) door de vrecselijke haat-stormen van den onder-
aardschen Pluto (of vrij overgezet: door eenen vreese-
lijken dood, mij door haat aangedaan). Door mijne 
sluiting lok ik haat uit. Ik ben gegoten 1517". 

Dit jaartal krijg ik aldus: m = 1000; c quin
que 500; tria lustra daar een lustrum ; 
jaar bevat; annos post tria lustra duos = 2 jaar na 
drie lustra. Alzoo 1000 + 500 + 15 + 2 = 1517. 

Kn hoe wordt nu het opschrift gerechtvaardigd door 
de legende? Cunera, door den koning in bescherming 
genomen en in zijn huis gebracht, wordt door de 
koningin eerst vriendelijk ontvangen, maar later ge
haat. Als zij het overschot van den maaltijd uit liefde 
aan de armen brengt, beschuldigt de koningin haar 
van diefstal bij den koning. De koning is eerst ver
toornd, maar als Cunera, op zijn bevel, haar boeze
laar moet opendoen, waarin zij de spijs tot de armen 
draagt, wordt door een wonder die spijs veranderd 
in iets anders; en de koning, daardoor getroffen, 
schenkt haar nu zijn vertrouwen terug, ja! geeft haar 
in het vervolg, als hij uitgaat, zijn sleutel. De ko
ningin, woedend hierover, zoekt Cunera te dooden. 
Zij volbrengt dit, als de koning weer eens uit is, 
met hare onderhoorigen. De vermoorde Cunera wordt 
in den paardenstal begraven, en ak de koning thuis
komt, vraagt hij naar Cunera en den sleutel. De 
koningin geelt hem den laatsten, en zegt, dat Cunera 
door hare vrienden is weggehaald. Als nu echter de 
paarden des konings in den stal gebracht worden, 
willen zij er niet in; en als de koning zich daarvan 
wil overtuigen, ziet hij in den stal brandende fakkels 
uit den grond opgekomen. De koning beveelt nu op 
die plaats tc graven en de vermoorde Cunera wordt 
gevonden. Wonderen volgen enz. 

Mij dunkt, het opschrift vertolkt den haat der ko
ningin , die tot moord oversloeg, toen Cunera des 
Konings sleutel verkreeg, en tevens wijst het in het 
eerste deel op de bescherming, die de beleedigde 
Cunera door hare wonderen bewees. 

Mag ik u voorts opmerkzaam maken op enkele 
drukfouten, die in de opgave der opschriften van de 
volgende klokken zijn overgebleven? 

Se eft lees Seest. — Fecit is juist. De firma is be
doeld, en niet de personen. Zie hetzelfde verschijnsel 
in de Vrije Fries X V I , bl. 273. 

Voor ik verder ga, dien ik op een eigenaardig 
verschijnsel te wijzen. De bijbelteksten in de opschriften, 
in het Latijn medegedeeld, wijken af van het Latijn 
in de Latijnsche vertaling van het Nieuwe Testament, 
de Vulgata. Ik geef u dit op, en verbeter in De 
Opmerker tevens de drukfouten. 

Uwe opgave: dilecti ne (niet me) cuivis (nietquius) 
spiritu credatis, sed probate spiritus, an ex deo sunt. 
In de Vulgata staat: Carissimi, nolite omni spiritu 
credere, sed probate spiritus si ex deo sint. Zie I 
Joh. 4 : 1 . 

Uwe opgave: Kcce venit dominus in sanctis millibus 
(niet mitibits) suis ut faciat judicium [contra] adver

saries. In de Vulgata staat: ccce venit dominus in 
sanctis millibus suis, facere judicium contra omncs, 
etc. Zie Judas 14. 

Uwe opgave: Sitis aut[em] effectores sermonis non 
auditores tantu[m], fallentes vosmetipsos. In de Vul
gata staat: cstote autem factores verbi, et non audi
tores tantum, fallentes vosmetipsos. Zie Jac. I : 22. 

Uwe opgave: Kt cecidit sors (niet soro) super 
Matthiam (niet Malthiam) et cooptatus numero (of 
liever nog in uuiuerum, niet numeri) undecim Aposto-
lorum. In de Vulgata staat: Et cecidit sors super 
Matthiam et annumeratus est cum undecim Apostolis. 
Zie Actorum of Hand. der Apostelen I : 26. 

Uwe opgave: Dicit ei Jesus tanto tempore vobiscum 
sum ct non cognovisti me. In de Vulgata staat het 
ook zoo, met uitzondering van het meervoud eoguo-
vistis in plaats van het enkelvoud cognovisti. Zie l'.vang. 
Joh. 14:9 . 

Uwe opgave in het fragment „Andreas vocor 
Wilhelmus Aelten me fecit in nomine meo dabit 
vobis" zal misschien de laatste woorden hebben be
helsd van Joh. 16:23. In de Vulgata luidt dit: si 
quid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis. 

Het opschrift op de Ursulaklok is mij vooralsnog 
duister. Kveneens het opschrift in uwe voorlaatste op
gave . . . . renensibus oris etc. De gieters komen allen 
voor in mijn stukken in De Vrije Fries. 

Met dankzegging en hoogachting heb ik de eer te-
zijn 

Uw. dio. Dienaar, 

G . II. VAN BORSSÜM WAALKES. 

Den Haag, 15 October 1897. 

Den geachten heer inzender mijn hartelijke dank 
voor zijn belangstelling. E r waren in het n". van 11 
September inderdaad eenige drukfouten ingeslopen, 
die in het n°. van 18 Sept. door mij verbeterd zijn. 

Maar niet alles wat fout is, mag den zetter ge
weten worden. In de oude klokken-opschriften komen 
haast altijd vergissingen voor, blijkbaar veroorzaakt 
daardoor, dat de gieters, het Latijn niet machtig, 
ja misschien zelfs niet kunnende lezen, verkeerde letters 
namen. 

Bij het aflezen der fragmenten te Rhenen was de-
heer Lange, predikant aldaar, zoo goed mij behulp
zaam te zijn. Hij wees reeds op verschillende fouten, 
doch wij gaven natuurlijk weder wat er stond, en 
niet wat wij meenden, dat er had moeten staan. 

Onze lezing van de jaartallen was: m = 1000, 
doch me = 1500, dus kwamen wij tot 5 jaar + 2 
jaar na drie lustra = 15, dus 15 + 7 = 22, of 
1522. Ik geloof echter dat 1517, zooals de geachte 
inzender aangeeft, het juiste is. Met wat hij als aan
vulling van het opschrift der Cunera-klok geeft, kan 
ik mij zeer goed vereenigen. Wat kan qz achter 
Schoneborgh beduiden? Dat er S E K S T staat en niet 
S E E R T , had ik vroeger reeds verbeterd. 

Ook mijn aandacht is het niet ontgaan, dat het 
Latijn der bijbelteksten afwijkt van dat der Vulgata. 
Kr moet echter omstreeks 1555 nog een andere be
werking gangbaar geweest zijn, want toen ik in 1889 
de glazen in de Oude Kerk te Amsterdam, uit dat 
jaar afkomstig, onderzocht, vond ik ook daar teksten 
die niet met de Vulgata overeenstemden. Jan Tolhuis, 
ook een Amsterdammer, van wien ik verscheidene 
klokken in Noord-Holland aantrof, heeft vermoedelijk 
uit dezelfde bron geput als zijn tijdgenoot de glas
schilder. 

Verkortingen waren bij de klokkengieters zeer ge

bruikelijk; zij plachten die door strepen boven de 
letters der teksten aan te geven. Knkele dier strepen 
zijn door den zetter weggelaten en zoo zijn schijnbaar 
fouten ontstaan, waar toch de bedoeling goed was. 

A . W . WEISSMAN. 

REN OPAIKKIvINO OVER ARBITUAUK. 
Nu cr steeds moor en moer van du zijde der aannemers -wordt 

aangedrongen, om in de bestekken voor de uitvoering vun bouw
werken de bepalingen der A. V, , betreffende arbitrage, op te 
nemen, zoo zelfs, dat een gemeentebestuur als van Amsterdam 
onmachtig schijnt, om aan dien drang weerstand te bieden. moet 
injj do opmerking van bet hart, dat dio ig.n. arbitrage, gcljjk 
zy gewoonlijk, overeenkomstig do A. V , wordt toegepast, zeer 
onpractisch en willekeurig; is cn (lo verliezende partij onnoodig 
kosten oplegt. 

Ik heb bet, niet benijdenswaardig, voorrecht gehad reeds eenige 
malen de eer te genieten als dorde arbiter te fungueron. Daarbij 
is mij telkens gebleken, dat het eigenlijk onzinnig was. dat ook 
nog twee andere arbiters waren benoemd — want wat was altijd 
het geval: do directie had zich (zeer natuurlijk! oen arbiter ge
kozen , waarvan ze vooraf met de meest mogelijke zekerheid kon 
verwachten, dat hij de zaak van hetzelfde standpunt zou bezien 
als zjj Do aannemer had steeds (oven natuurlijk» niet anders go-
daan dan zich ccn arbiter te kiezen, die over de zaak precies 
zoo dacht nis hij. De stand van de zaak en het licht, dat cr op 
scheen, vóór dat er arbiters benoemd worden, was door die 
arbiters in geen enkel opzicht veranderd of helderder geworden. 
De heeren brachten, wel is waar, rapport uit van hunne 
bevinding, mnnr dit kwam altijd neer op hetzelfde verschil 
van meening dat reeds vóór hunne benoeming tussohen directio 
en aannemer bestond. De beido boeren hadden dus evengoed 
thuis kuni en blijver.. 

Er is alle reden 0111 aan te nemen dat ook bjj andere geschillen 
een dergelijke weg wordt bewandeld, want steeds zal de directie 
zoowel nis de aannemer een persoon als arbiter kiezen die eon 
handje kan helpen 0111 de zaak te winnen. 

De beslissing hangt daardoor altijd geheel alleen af van do 
zienswjjze van den derden arbiter, zoo schijnt het, maar inder
daad vau do keuze van den advocaat af vun don kantonrechter, 
door wien die derdo arbiter wordt aangewezen. 

Aangenomen dnt dio keir.e ultijd onpartijdig plaats heeft, 
waaraan wel niet behoeft getwijfeld te worden, in elk geval on 
hoe men do zaak ook beschouwt, wordt cr altjjd recht gesproken 
door één enkel persoon, cn het blijft, voor do verliezende partij, 
altijd eeu open vraag ol' die z g.n. rechtspreker soms door de 
winnende partij kan omgekocht zjjn. 

Hij een rechtsopvatting als door de A. V. wordt uitgedrukt, 
zou er volstrekt geen minder inbreuk op het recht gemaakt 
worden, wanneer er eenvoudig stond geschreven: bij geschillen 
tusschen directie en aannemer wijst een advocaat of de kanton
rechter een persoon nnn, die zal beslissen wie gelijk heeft. Ik 
geef toe dat zulk een bepaling oven onpractisch zou zijn dnu dio 
welke nu staat geschreven, maar de verliezoude partij zou toch 
in elk geval minder kosten moeten betalen. 

Van 'dijke waarde, doch eenvoudiger in de toopnssing zou de 
bepaling ign indien zjj luidde: bjj geschillen voorziet elko partij 
zich van ecu dobbelsteen en werpe in tegenwoordigheid vau een 
of meer personen om het hoogste aantal oogen. Die het hoogste 
aantal werpt heeft gelijk. 

Zulk een rechtspraak moge nu niet zeer ernstig schijnen, ze 
is minder belachelijk dan con rechtspraak als de, iu dezen tijd 
veel to boog opgevijzelde arbitrage, die door de A. V. en do 
aannemers wordt bedoeld. 

(ironingen, Oct. 18117. I'. - M . MUOI.I:S.UII>, 
Adit.-directeur der 'emeentcwerken. 

NOU EENS: DE NI E l ' W K bCHOORK TEKNKAP: 
Naar aanleiding van bet artikel van den heer J . C. V. Lauril

lard te Deventer, over John's schoorsteenkappen, voorkomende in 
het nommer vnn' 23 Oct, deel ik mede, dut do fabrikant John 
aau eene toede schoorsteenkap do volgende eischen stelt, dio uit 
do practijk ontstaan zijn: 

I. Do kap moet den schoorsteen en de stookplaatsen, die iu 
hem uitmonden, tegen dc schadelijke invloeden van wind, zou 
en neerslag hesehutten, . . . 

II. De kap moet zoodanig geconstrueerd lijn, dat onder den 
nadceligeti invloed van wiud^ zon en regen de werking zoo voor-
d,,/i\' mogelijk is. 

III. Dc doorsnede der schoorsteenkap moet gelijk zijn aan diu 
van den schoorsteen, die to bedekken is; de kap mag die door
snede in geen geval kleiner maken 01 dat anders aan de werking 
afbreuk gedaan wordt eu zich roetmassa's hij do opening kunnen 
vastzetten. 

IV. Het schoonmaken van den schoorsteen van boven langs den 
draaibaren iielm met kogel en bezem, of vnn onderen, mngdoor 
niets worden belet; ook mogen bij het schoo .maken boveuge-
noomdo voorwerpen niet beschadigd wordon. 

V. Dc kap moet met voorwerpen, die gewoonlijk gebruikt wor
den, schoon te maken zjju. 



354 

VI . De working mag gedurende bet vegen niet vermindeten, 
of zelfs ophouden. 

VII. Hehalvo dat de kap tcgelyk met het vegen van den schoor* 
steen wordt schoongemaakt, moet het niet noodig zyn, dat /ij 
nog extra gereinigd of geolied moet worden, integendeel de kap 
moet volkomen uit eigen hr.ve^in^ hare werking verrichten en 
verder toezicht kunnen ontberen. 

VIII Moet dc kap van zulk materiaal gemuakt zyn en zoo 
tegen de vernielende invloeden der weersgesteldheden, rootdcelen 
en temperatuurveranderingen bestand /ijn, dat de duur .aamheid 
7.00 groot mogeiyk Is. 

IX. Moet de kap /.onder moeilijkheden en /onder noemenswaar
dige onkoHten ingemetseld kunnen worden, en mug. wanneer dit 
geschied is, nóch het metselwerk door onnoodig gewicht Masten, 
nóch ounoodig groote vlakken aan den druk van den wind bloot-
stellen, nóch het metselwerk 6esihadij;en door het, tengevolge der 
groote temperatuurveranderingen, uitzetten en weer inkrimpen 
der deelen, die ingemetseld worden. 

N. Moet de vorm der kap doelmatig zyn en het oog niet ontan-
genantH aandoen. 

X I . Ondanks do hooge eiscben, die dus aan eono goede schoor
steenkap gesteld worden, ten op/.ichte van convtructio en wijze 
van werking, moet /ij ook gvedkmf /ijn. oj>dat de kosten geen 
belemmering /ijn. 

Deze voorwaarden worden door de John's schoorsteenkap vol
komen vervuld. 

Jn zyn ijver om de Hollandsche bouwers aan /ijn eigen fabri
kaat tc herinneren — met do leus «Hollandsche industrie te be
vorderen" als dekmantel — dicht de heer Eaurillsrd den John's 
kappen geheel verkeerde, onjuiste eigenschappen toe. 

Volgens mijnt' meening wordt de schoorsteen geenszins door 
cene John's kap mismaakt Trouwens dit is eene questie van smaak. 
l>c fabrikant heeft ook in het geval voorzien, dat de architect 
een fraaieren vorm wenscht, om een harmonisch geheel te maken, 
en dientengevolge versieringen in eiken stijl en bouwtrant ver
vaardigd. 

De «chryver vergist zich, wanneer hy van beweegbare dee/m 
spreekt. Kr is slecht éen beweegbaar deel by John's kap, nl. de 
helm, die om de spil draait. Deze spil ligt buiten het bereik der 
roetdeelen of neerslag. 

Vuu een defect-rnken van dat beweegbare deel kan geen sprake 
zijn, daar alles veel te soliede, vnn /waar gegulvni.iteerd plaat 
jjzer, na vervaardiging ver/inkt, gemaakt is. 

Het is zeer wel mogelijk, dat er soorten beweegbare kappen 
zyn, die een hinderlijk geluid geven; dnt is echter DOg geen 
reden dit allen beweegbaren kappen toe te schryven. Wanneer de 
naald, die den helm draagt, slechts loodrecht wordt gesteld, 
garandeert de fabrikant, dat de kap geruischloos werkt. Over de 
derde opmerking: het vermijden vau onderhoudskosten kan ik 
kort zijn en verwijs ik den heer Laurülnrd beleefd naar cisch 7 
vau den heer John. Ook bij John's kappen heeft men, nadat de 
kap geplaatst is. geen „omzien meer", terwyl de fabrikant 10 jaar 
gurantie geeft voor de duurznaraheid der kap 

Het was niet te veel geëischt, dat de heer Laurillurd, vóór een 
oordeel over John's kap te vellen, zich hiervan eerst op de 
hoogte gesteld had. 

Het zou tiiy zeer aangenaam zijn den heer Haurillurd in de 
gelegenheid te Htellen met John's schoorsteenkap bekend te doen 
worden, opdat de geachte scbryver zichzelf van zjjue onjuiste 
beweringen overtuige 

Ten slotte deel ik nog mede, dat onder zekere voorwaarden 
door mij John's schoorsteenkappen op proef geleverd worden. 

Men kan dan zelf oordeelen. 
R O B B E R T K A M I . 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
lotar/r vergadering van Woensdag 27 Oct. 1S97. 

liij afwezigheid van deu heer Jos. Cuypers werd de vergadering 
geleid door den Vicc-voorzitter, den heer W. van Hoven 

Als spreker trad op dc heer Tymon Meyer, ingenieur aan de 
gasfabriek te Amsterdam. In 't kort deelde spreker de geschie
denis vau de Amsterdumscbe gasfabrieken mede, behandelde de 
gewezen fabriek van do heeren De Kruyn *V Zonen en de 
Amsterdamsche pjjpgusfuhriek, om ten slotte aan de Imperial te 
komeu. welke alle kleinere fabrieken verving Dettijda werden 
met zeer veel spoed de heide fabrieken nan den Haarlemmerweg 
zoowel als aan de Liunaeusstruat tot stand gebracht De Imperial 
is een enorme onderneming, die in ons lund 2 fabrieken te 
Amsterdam, 1 in Haarlem cn 1 in Vüssingen heeft, en steden 
als Herlijn. Parijs en tal van andere belangrijke pluntscn %an 
licht voorziet. Eigennnrdig is 't dut deze Maatschappij 1 hoewel 
geheel Engelsen en met haar zetel in Honden, aun geen enkele 
Erjgelsrbe stud licht levert. 

Hieruu ging -*pn-ker over tot dc meer technische zyde, hesprak 
achtereenvolgens uitvoerig de generators, scperutors, condensers, 
exhausters, scrubbers, ziiiveringHkisten , stationmeters, gashou
ders en legulateuren, verklaarde het geheele proces daarin onder
gaan, en wee» erop dat juist liet gebruiken van al de ueveu-
prodimtcn van de kool bet mooie is tegenover het electrische 
licht, waarbij de steenkool een veel minder mooie rol speelt. 
Hierna had nog een kleine besehryving van bet oplaten vun 

luchtballons plaats en een opwekking vnn don spreker nan do 
lodcu om de gastram iu werking te komen zien. 

Een en ander werd toegelicht door teckenim-ou, aquarellen 
en photo's. 

Een hnrtelyk woord van dank eu welgemeend applaus bewezen 
den beer Tymon Meyer hoezeer zijn voordracht op prys gesteld 
wenl. 

Ka eenige huishoudelijke aangelegenheden werd do goed be
zochte vergadering, waaronder ook eenige dames, gesloten. 

VEBEENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE L E I D E N . 

Dertiende Vergadering van 2S Octoier 18!t». 
Aanwezig 34 leden, 1 donateur, 3 introducés. 
Aan deze vergadering ging vooraf eene kunstbeschouwing van 

bet plaatwerk „Kl.-ine Architecturen". Voor de expositie zal dank 
gezegd worden uun den heer P, de Wilde Pz. 

Do voorzitter, de heer C. R. van Ruyven, opende deze verga
dering, waarna door den heer W M. Hnckfoort in werking werd 
gesteld de rekenmachine „Brunsviga'*, welwillend afgestaan door 
de heeren V. d. Weide en Helder, directeuren der Biscuitfabriek 
„Nutrix" alhier. Vermenigvuldigen, deelen en aftrekken vonden 
zoo snel plaats, dat de twee heeren die deze bewerking op het 
bord verrichten moesten, van de wijs gingen. 

De heer Van Achterberg'deelde, ook namens de audere juryleden, 
de heeren V. d. Laan en Ngk, het programma mede voor de uit 
te schryven pryavraag tot het vervaardigen van een kunstindus-
triëel voorwerp. Het Loidsch Dagblad heeft welwillend / 30 be
schikbaar gesteld voor prijzen. Hierdoor is de commissie instaat 
een tweetal prysvragen uit te schryven, en wel één voor timmer
lieden cn meubelmakers cn een voor smeden, respectievelijk tot 
het vervaardigen van eene étagère in blank eikenhout en van een 
hlocmenstanduurd. 

Alsnu was bet woord aan de heer H. J . Jesso, architect alhier, 
die tot onderworp bad gekozen: Steen, aardewerk en porselein. 
Allereerst behandelde spreker de grondstof klei, dat is dc schei
kundige verbinding van kiezel en aluinaarde, die, met vuur in 
aanraking komende, verhardt en van kleur verandert, al naar 
gelang van de ijzerverbiodingen die zich erin hevinden. Zoodra 
men deze eigenschap van de klei ontdekte, en bemerkte dat dit 
materiaal na gebakken te zyn zelfs bestand was tegen water, 
ontwikkelde zich de potteubakkerkunst. 

Nadat de verschillende bewerkingen waren besproken, die men 
de klei doet ondergaan, zooals kneden, trappen, snijden, persen, 
walsen enz., al naar gelang v»n de meer ol mindere fijnheid der 
te vervaardigen voorwerpen, behandelde de heer Jesse de steen
en punovens, zoouls {leze in ons land en daarbuiten worden ge
vonden. Het bakken van steen door electriciteit wordt nog als 
een aardigheid beschouwd, doch spreker achtte dit vraagstuk 
niet onmogelijk. Meer uitvoerig werd het mat, verglaasd en 
geëmailleerd aardewerk besproken, met al zyn bewerkingen en 
glazuren. Van uf onze gewone ouderwetsehe keukenpan tot aan 
het fijnste italiaansch majolica passeerden de verschillende fabri
katen do revue. Vooral onze nationale kunst, het Delftsche 
faience, werd door spreker in dc puntjes behandeld. 

Doch ook op bet gebied der porseleinfahricage sehynt de heor 
Jesse geen vreemdeling te zijn. Het eerste fabrikaat werd ver
vaardigd in China omstreeks 185 v. C. In 1508 brachten de Portu-
gee/.en het eerste porselein in Europa. Dit porselein bestaat uit 
f kaolin, verder veldspaat, waaraan toegevoegd zyn stoften, die 
het samenvloeien en het doorschijnend worden veroorzaken; deze 
vlocimidrlelen geven ook bet glazuur. Daar men trachtte achter 
't geheim van dB grondstof te komen, verkreeg men iets wat er 
op geleek , nl. het Engelsen porselein , dat 't midden houdt tusschen 
faience eu porselein, cn het zucht Krausch porselein, dat evenmin uit 
porseleinanrdo bestnat. In 1704 ontdekte men eerst in Saksen do 
witte porseleiuuardo ,.Kuoline", en zoo gelukte het iu 1701) het 
lichte doorschijnende porselein te vervaardigen. Vooral het Sèvres-
porselein munt uit door de prachtige blauwe kleur en de fijne geschil
derde composities. Na nog eenigen tijd te hebben stilgestaan bij het 
porselein, in ons land vervaardigd, besloot spreker zjjne voordracht 
met eene opwekking tot bezoek aau onze Leidscho musea. F.cne 
fraaie collectie platen en voorwerpen tot toelichting der lezing 
waren in de zaal aanwezig. Hartelijk dankte de Voorzitter den 
heer Jesse voor zijne mededeelingen. 

Voor do vraag omtrent het kleuren van gevels, is eene com
missie benoemd, die iu de volgende vergadering rapport uit zal 
brengen. 

Na eenig debat tusschen de heeren Cohen, Van Dum, De Zwart 
en den Voorzitter betredende het uitscliryvm van een prysvraag 
in verband met *t ad M versiering voor de a s kroningsfeesten, 
werd besloten deze uit te schryven en als prijzen ƒ 40.— en/W,— 
beschikbaar te stellen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
V G H A V E K I U G E Op de eerstvolgende vergadering van liet Konink -

lyk Instituut vun Ingenieurs, den Men November to houden, 
zul liet lid N C. Kilt liet waarnemen vun spanningen in ipoor-
wegbruggen bespreken, en liet lid II. hniicko verslag uitbrengen 
omtrent bet op 28 tot 25 Augustus 1897 te Stokliolm gehouden 
congres vun den Internationalen t'erband fiir die Materialprüfung 
der 'Jee/uiik. 
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— Samenwerking tusschen het Rykshouwwezen en H. en W. 
met bet l'itvocrend Comité voor do inhuldigingsfeeston in de 
residentie is verkregen en voor dat ovorlog zyn aangewezen : door 
den Minister van Waterstaat do rijksbouwmeester Knuttel on 
door het Gemeentebestuur de directeur dor Gemeente werken. 

A M S T K R I I A M . D O besturen van do „Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst" en van het Genootschap „Architectura et Amicitia" 
hebben besloten ccn commissie te vormen voor het byeenhrengen 
van een inzending ,.Bouwkundo" voor do Neder!, afd. Schoone 
Kunsten der Wereldtentoonstelling te Parijs in 1'JlO. 

B E V E R W I J K . DO Gemeenteraad besloot in beginsel tot den bouw 
eener nieuwe gasfabriek, die ongeveer /'70,000 zal kosten. 

B R E K E N . De gemeenteraad heeft besloten aan de Rcgcering steun 
te vragen voor den herhouw van den atgehranden toren. 

In het verzoekschrift wordt gewezen op do waarde, dio de toren 
had als kunststuk uit den bloeitijd van den kerkbouw, cn op dc 
zware lasten, welke do gemeente nu al heelt te dragen. 

De kosten van den herbouw wordon geraamd op ruim ƒ47.000. 
De helft wil men vinden uit een leen :ng en de andere helft vraagt 
de gemeente nu van het Kijk in bydrugen over 8 of 10 jaren. 

— In de Turf' en SteemnetuttrU wordt met lof gesproken over 
de door de firma Gebrs. Vnn Hasselt te Kampen nieuw aange
legde stoomstcenfabriek „do Volharding II", gelegen in de Veertig 
Garden, gemeente Ameroogen. Voorloopig wordt er met tweo 
enkclo steon-persmachines van Joh. Aherson te Olst gewerkt, 
waarmede daag* gemiddeld 8 dagwerk of 114,000 uteeticn ver
vaardigd worden. De stoommachine van 15 etïect. paanlekracht i 
geleverd door de tinna Louis Smulders & Co tc Utrecht. 

P E R S O N A L I A . 
De koninklijke gouden modaille is door bestuurderen vau Arti 

et Amicitiac cn do speciale commissie toegekend u<in M. van 
der Muurel, voor zyn portret eener jonge dame. op de tentoon
stelling in Arti . 

— By den Waterstaat in Ned.-lndië, itt: 
b e n o e m d tot opzichter le kl. de waant, opzichter 8e kl. R. 

S Metzelaar; 
b e l u s t met de waarneming der betrekking van ingenieur 3e 

k l . , de umhtcuaar op non-activiteit J . Wilke, laatnt ingenienr Se 
k l . ; met de waarneming der betrekking van architect 2e k l . , de 
ambtenaar op non-activiteit J . Hillen, laatst architect le kl. 

o v e r g e p l a a t s t uaar de residentie Rembang do waar 
nemende architect 2u k l . 1.. van der Tas, en naar do residentie 
Palembang de architect le kl. P. do Schrijver, beiden om daar 
als enrstaanwe/end waterstaatsamhtenaar op te treden; naar de 
residentie Banka, de opzichter Ie kl. P. vun der Hul; naar het 
gouvernement Sumatra's Westkust, de ingenieur 2e kl G. Ph. 
M . II de Pelser Berensberg; 

t o e g e v o e g d aan deu chef der 4e waterstaatsafdeeling, do 
waurnemende ingenieur 3e k l . J . Wilke en de ter beschikking 
gestelde ambtenaar op non-activiteit P. van Heyningen. 

a a n g e w e z e n nis chef der Ie watorstaatsatiïeoling, do hoofd
ingenieur le kl. I. II. Slinken; 

g e p l a a t s t hy dc directie, de ter beschikking gestelde hoofd
ambtenaar op non-activiteit W. I'. Ileskes; in de residentie Ban-
jocmas, de benoemde opzichter le kl. J . 11. Davidsz; 

o n t s l a g e n op verzoek, eervol uit zyn betrekking, do op
zichter le kl. C. G. J . Gcrsen. 

v e r l e e n d een verlof naar Europa, buiten bezwaar van den 
lande, voor den tijd van zes maanden, aan den ingenieur le kl . 
P. Th L. Grinwis Plaat en der 8e kl. II. C. J . Strengnaerts 
ten einde hun de gelegenheid te geven zich tijdelijk ter beschik
king te stellen van het comité tot exploratie van Boven-Suriname. 

— Hij de Staatsspoorwegen op Javu zijn: 
b e n o e m d tot onderopziehtor le k l . , de onderopz. 2o k l . W. 

R Davis eu O von Pasten; tot tydelyk onderopz. 2o kl., de 
tydelyk onderopzieliter 3o kl. J . C. Soot. 

— Hij de gemeentelijke teekonscbool te Assen werden bonoe md 
tot directeur de heer J . Krans, leeraar aan de Ryks hoogere 
burgerschool, en tot leeraar de heer G. Stol, architect aldaar, 
met wien was voorgedragen de heer P. van der Wint, leeraar 
aan de nmhnt-litsschool te Groningen. 

— Uit 15 sollicitanten voor dc betrekking van adjunct-directeur 
aan de gasfabriek te Doctinchem zyn uanbevolen do heeren: J . 
Smit Czn. to Utrecht, D. N de Ryke te Utrecht en J . Vos te 
Bols ward en werd eerstgenoemde gekozen. 

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 n i e u r op oen technisch 

bureau. Adre* lett. V. S. 517 iVieuwe v. d. D . 
— D i r e c t e u r der rijwielfabriek „Wilhelmina" to Zeist. Adres 

den ged. commissaris Evert Bremen, 

— C i v i e l - i ng en i e u r bij eeue exploratie in Suriname, beneden 
30 jaren, van gezond ge-tel en practisch ervareu iu waterpassen. 
Adres Celebesstraat 28, VGrnvonhage. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
iNrORMATIEBUREAU T E C H N I S C H E V A K V E R E E N I O I N G , A M S T E R D A M * 

Op/-landmeter, leeftijd 35 jaar, verb sal. / MO a 1200 per jaar. 
Opzichter, 

Opz.-teekenaar 

Teekenaar. Hand-
salaris naar werkz. 

sa 
80 
2* 
18 
88 

Houw-

60 ft 
40 a 
'-•O 

, M 
8 U 

70 per maand. 
50 ,. 

, ongeh-
Pen teekenen, leeft. 38 jaar, ongeh., 

A i ) E \ \ r E > T ï E > 

Th. VAM HEEMSTEDE OBELT, sanitary 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: I.II> i»e K u y t e r k . d e , AMMTRRI»AN. Fttiaaal: ao K o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie Badinrichtingen. - Privant-Iuriclitinvcn. — 

Shanks Closets zijn nog niot ovortrollcu. — Porseleinen /Itidhuipe*. IJeeren Badkuipen.— 
Closets, U'aschlafols, l 'riuoirs enz. — t i: It M A It II I M en V H f I L A f I K. 

Belast zich niet de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurieerendo prjjzon. 
Tcekeningen en prjjsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten bet gehriiikelijko rabat. 

SjafT Pri js per rol van IO J l . op I IO cJI. fl 3.00. 
Levering franco daw het geheele land. 

I B S T T V O r V P L U S U L T R A . " S J B g 
H e t beate a l l e r C a l q u e e r p a p i e r e n . — V e r v a n g t he t l i n n e n . 

GEBRS KLOMI'É, Arnhem & Deventer. 
E e n i g ad ree voor <le L i c h t d r u k - . D e t a i l - en C a l q u e e r p a p i e r e n . 

510 X X T F, K S (iKATIS en FRANCO. 

H. ZIMMERMANN, Utrecht. 
V K R T K O E N W O O R D I O K R 

der l ln iu iov ernche l l a « e l i i i i e i i l > ; n > .*.-<». in 
:.1XI>F.X voor 1 1 A X X O V F K . 

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. 

Levering van G e r i b d e p i j p e n en K a c h e l * 
voor a t o o m en w a t e r . 

Oratie begrootingen. Billijk» prQtm 

Boekverkooping. 
W. P. V A N STOCKUM & Z O O N , 

te 'n-dravenhage, zullen verkoopen van 
6 tot 15 Nov. a. s. de belangrijke ver-

| «ameling boeken over B o u w k u n s t , 
O r n a m e n t en D e c o r a t i e , B e e l d 
houw- en S c h i l d e r k u n s t , nage
laten door den lieer J . F . H E T Z E L A A R , 
architect te 's-Gravenhage. 

De catalogue ia a Hu cents te be
komen. 

Hoatbereiding tegen bederf 
Kyaniseerinrichfing-. 
H. LENSINK, 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
levert pasklaar eekynnlncerd (ret 

en swamvrU) 
Baiterwerken, Schuttingen, Vloeren 

Vloe r r i 1» rie n. B r o e i b a k k e n , ens. ens. 
E e n i g s e k e r w e r k e n d r e u k - e » 

k leurtoon m i d d e l . 

Machinale Jaïousiën Fabriek 
voor H U I Z E N en B L O E M E N 
K A S T E N . Concurreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

http://Kuyterk.de
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU-

DERS Tan Haarlem zulbn op l l o n -
tterrtag li November e. k.. des 
namiddag! ten d r i e ure, inhetopen-
baar ten Raadhuize aanbesteden: 

H e t b o n n e n v a n een hoofd
b u r e a u v a n po l i t i e met 
Itijbelioorende gebouwen, 
op een t e r r e i n a a n de 
Smedeatraat a l h i e r . 

Het beidek en voorwaarden ligt ter 
lezing ter Gemeente-secretarie op alle 
werkdagen van des voormiddsgs 10 tot 
des namiddags 4 uur, terwijl aldaar 
van 5 November e. k. af, gedrukte 
exemplaren met teekeningen zijn te 
verkrijgen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 
voor het bestek en fx).- voor zee 
stuks teekeningen. 

Inlichtingen geelt de Architect over 
de werken en gebouwen der gemeente. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDING. 

Op D i n s d a g den 10 N o v e m b e r 
1H07, des namiddag* ten '4 ure (locale 
tijd), ann het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 734. 
H e t m a k e n v a n eene u i t 

b r e i d i n g v a n d e w i e l b a n -
d e n w e r k p l a u t s r n eenige 
d iverse w e r k e n ten be
hoeve v a n de centra le 
w e r k p l a a t s e n op l iet sta
t i o n T I M i l HU. 

BenretoUna f iOOSO. 
De besteding geschiedt volgens § 50 

van het bestek. 

Het bestek ligt van den 28sten 
October 1897 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur H. V A N DER K U N te 
Breda en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betalirg van f 1.00 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
CentratJbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den Hsten itovember 1897 ten 
1 u u r 40 voormiddag (West Europee-
sche tijd). 

UTBKOHT, den 25tten October 1H97. 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K . ( M A N A B D I J Z E R D , Breda. 
SPECIALITEIT in verp laatsbare i 
H o u t e n w o o n h u i z e n , D i r e c 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 i n k o e p e l s . 

Maatschappij totExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
ü p D i n s d a g den ii N o v e m b e r 

IN97, des namiddags ten X ure (locale 
tijd}, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van StaaUspoor-
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 738. 
H e t m a k e n v a n een S E I N 

H U I S op het s t a t i o n 
G r o n i n g e n . 

De besteding geschiedt volgens i; 41 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2 In October 
1897 ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur H. J . 
V A N HOORN te Groningen en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen tegen betaling 
van f 1 .00. 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den 2den November 1897 ten 1 uur 
namiddag (West-Europeesche tijd). 

U T R K C H T , den lHIen October 1897. 

Maatschappij 

tegen Brand schade 

NEDERLANDEN De l l i l U m i L / a i l J L ' U l l van 1846. 
' i -GRAVENHAGE, Kerkplein, 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A G E l ' K K l l 1 1 ; \ ' . 

H . J .MORDTPr , 
Schenkstraat 74 's Gravenhage 
Lichtdrukken op blauwen grond 

fO.HS per M a 

klein formaat „ G.MO „ „ 
ld. op witten grond „ L M „ „ 

klein formaat ,. 1.40 „ „ 

Nette uitvoering. 
Spoedige levering. 

VANWIJNGAARDEN&C 0 . 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers, Wand- en Plafond-betimmeringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villas,Tuinhuizen,Keetenenz.; 
ook onderdeelen als: Beuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen voor Huishoudelijk gebruik. 

SPECIALE INRICHTING 

G. BRUIJNZEEL & ZONEN, 

Zwaanshals No. 102!* Botterdam. ' 
Tor drul kerij dor Naanilooze VonnooUtliap „Het Vaderland". 

R E U A C I E f R : K. W. V A X GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, Van Uylandtstra.it 116, 's-Craee»Aage. 
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R E I S H E R I N N E R I N G E N . 

A. W. WEISSMAN. 
IX. Genua. 

( Vervolg en slot van pag. 323.) 
De oude stad bevat verscheidene belangrijke ge-

1 bouwen. In een nauw straatje zien wij de kerk van 
San Giovanni di l'rè, oorspronkelijk een gebouw in 
de lie eeuw door de Malthezer ridders gesticht, doch 
in de 17e eeuw veranderd en verbouwd. Alleen de 
toren heeft nog een zuiver I2e-ceuwsch karakter. 

Bij deze kerk begint de Via Carlo Alberto, een 
levendige boulevard , die langs de haven loopt. Hier 
staat het gebouw der Dogana, waar de invoerrechten 
worden betaald. De naam douane is hiervan afgeleid; 
oorspronkelijk beteekendc het woord „wat aan den 
doge moet betaald worden". 

Eenige tuighuizen volgen, doch zij zijn niet van 
groote beteekenis, daar Genua geen oorlogshaven 
meer is. Hier in de buurt verdronk zich Fieschi, de 
held van Schiller's drama, den 1 Januari 1547. 

De Via del Campo leidt naar de Piazza Lossa-
tello, een klein pleintje. Hier staat het Palazzo Cam-
biaso, een streng gebouw uit het begin der 17e eeuw. 
De Via Lomellina zou ons weer naar de Piazza 
Annunziata brengen; daarom gaan wij deze straat 
slechts zoover in als noodig is, om een kort bezoek aan 
de kerk San Filippo te brengen, een bijzonder rijk,werk 
uit den Baroktijd. Dan keeren wij op onze schreden 
terug en slaan den Vicolo San Luca in, die vele 
paleizen uit de 17e eeuw bevat. Vooral het Palazzo 
Pinelli met zijn fraai portiek en goede verhoudingen, 

•en het Palazzo Grimaldi Ansaldi, rijker met beeld

houwwerk versierd dan de meeste gebouwen van 
Genua, verdienen de aandacht. 

Aan de Piazza San Luca vinden wij de kerk, aan 
dien heilige gewijd. Het is de grafkerk van de ge
slachten Spinola en Grimaldi. Ofschoon in de twaalfde 
eeuw gesticht, is zij door latere verbouwingen zóó ver
anderd, dat zij nu grootendeels een Barok-karakter 
bezit. Bij de versiering is een overvloedig gebruik 
van marmer gemaakt. 

Op dit pleintje, haast een straatje gelijk, verheffen 
zich ook twee imposante paleizen. Het eerste, Palazzo 
Prato Lur.go, is van Galeazzo Alessi, het andere, 
Palazzo Penco, is uit de 17e eeuw afkomstig. 

Wij komen nu weer aan de haven, waar de Via 
Carlo Alberto zich tot de Piazza Caricamento ver
breedt. Hier staat het Palazzo delle Compere di San 
Giorgio. De oostelijke deelen daarvan zijn nog Gothisch 
en blijkbaar uit de 13e eeuw afkomstig. Het overige 
heeft een ifie-eeuwsch Renaissance-karakter. Dit 
paleis diende sinds 1407 als bankgebouw en vormde 
eeuwen lang het middenpunt van den Genueeschen 
handel. Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat 
wij hier ook andere handel.sinrichtin;»en vinden. Aan 
de Piazza de' Banchi, die als het ware met de Piazza 
Caricamento een geheel uitmaakt, staat de beurs, la 
Loggia de' Banchi, naar plannen van Galeazzo Alessi 
opgetrokken. Het is een fraai gebouw, welks vestibule 
vooral de aandacht trekt om de edele details. De 
eigenlijke beursruimte was oorspronkelijk een binnen
plaats, die later overdekt is. 

Langs het beursgebouw gaat de Via Orefici omhoog, 
een nauwe, sombere straat, die aan beide zijden tal 
van goudsmidswinkcls heeft. Die winkels zijn zeer 
eenvoudig, doch er zijn fraaie zaken te koop, in het 
bijzonder drijfwerk en filigraanwerk. 

Aan het einde dezer straat komen twee pleintjes 
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uit. Dat links, dc Piazza dclle Oche, vertoont cen 
kcrkfront; het is Santa Maria dellc Vigne, die wij 
hier voor ons zien. Ken dertiende-eeuwsche toren 
bewijst, dat het gebouw uit de middeleeuwen afkomstig 
moet zijn. Ook een zijportaal met drie beelden versierd, 
heeft een I4e-eeuwsch karakter. Het overige is echter 
Barok. 

Het pleintje rechts, de Piazza Campctto, wordt 
door paleizen begrensd. Het Palazzo Mari Casarcto 
is een der beste werken van Bartolomeo Bianchi; 
wanneer het minder indruk maakt dan men zou ver
wachten, dan komt dit, omdat het terrein, genoegzaam 
vlak, zich niet tot het aanbrengen van perspectievische 
effecten leende. Veel rijker is het Palazzo Imperiali, 
nu als bankgebouw in gebruik. De gevel is met zuilen 
en pilasters voorzien cn van binnen worden hier en 
daar nog 1 Ce-ecuwsche fresco's aangetroffen. 

Door cen waar doolhof van straatjes kom ik nu 
aan de Piazza Cattaneo, waar het paleis van dien naam 
staat, dat niet minder dan acht portretten door Van 
Dyck moet bevatten. Kr wordt echter geen toegang 
verleend en daarom ga ik verder, om Santa Maria 
di Castello te bezoeken. Dit is zeker een der oudste 
kerken van Genua. De gevel heeft het karakter der 
I2e eeuw; de beuken worden door kolommen, uit 
antieke gebouwen gesloopt, gescheiden, liet is duidelijk 
te zien, dat die zuilen niet bij elkander behooren. 
Die te kort waren zijn door hooge voetstukken voor 
het doe! geschikt gemaakt. 

De zijkapellen dezer kerk zijn meerendeels rijk 
versierd, vooral de derde kapel ter rechterzijde, 
met marmer, beeldhouwwerk, majolica's en fresco's, 
alles in den trant van het begin der 16e eeuw. Het 
altaarstuk in 1526 door Francesco Sacchi van l'avia 
gemaakt, is een uitmuntend werk. Merkwaardig is 
ook het altaarstuk in een andere kapel, dat van een 
sierlijke Gothische omlijsting is voorzien. Een keurig 
gebeeldhouwd portiek geeft toegang tot een kruisgang, 
met schilderwerk, dat door Duitsche meesters in de 
15e eeuw moet zijn vervaardigd. 

Weer ga ik den doolhof in, om de kerk van San 
Donato te zoeken, waar zich een der voornaamste 
werken van Jan Joosten , den 1 Iaaricmsch.cn schilder, 
die de luiken van het altaar te Calcar vervaardigde, 
moet bevinden. De kerk is een kleine basiliek, van 
binnen in afwisselende lagen van zwart en wit mar
mer gebouwd, cn het altaarstuk bevindt zich links. Kr 
is echter een gordijn voor geschoven, want de koster 
moet cen fooi hebben om het te vertoonen. Dc schil
derij stelt de aanbidding der II. drie Koningen voor, 
en is ongetwijfeld van een Nederlandsen meester, 
die over een rijk koloriet beschikte en zeker tot de 
besten van het begin dér 16e eeuw heeft behoord. 
Maar of hier nu juist Jan Joosten het penseel heeft 
gevoerd, durf ik niet beslissen. 

De Stradone Sant' Agostino leidt nu naar de I'iazza 
Sarzano, die door een hooge viaduct met den heuvel, 
waarop Santa Maria di Carignano gelegen is, wordt 
verbonden. Van deze viaduct heeft men cen goed 
gezicht op de schilderachtige oude stad. 

Dc kerk van Santa Maria di Carignano, die als 
Alessi's meesterwerk geldt, viel mij niet mede Wel 
erken ik de groote waarde van den plattegrond, die 
inderdaad aan het ideaal, dat Bramante en Michel
angelo zich voor de St.-Pietcrskerk tc Rome vormden, 
beantwoordt, maar de opstanden zijn van minder 
gehalte. De kerk is veel te laag voor haar oppervlak. 
De voorgevel, grootendeels blind, heeft iets gedrukts 

een fout, die zeker niet aan Alessi, maar aan zijn 
opvolgers moet worden toegeschreven. In 1572, toen 
hij stierf, was de kerk nog lang niet voltooid, en 
het heeft den schijn, alsof zij, zuinigheidshalve, minder 
hoogte gekregen heeft, dan oorspronkelijk was bedoeld. 
Ook de koepel, die het midden van het gebouw vormt, 
is te laag, zoodat hij slechts weinig tot het effect van 
de gevels kan bijdragen. 

Hij het binnentreden der kerk wordt men getroffen 
door het ontbreken van alle kleur. Het geheele inte
rieur is gewit en dit brengt dc 1'rotestantsche kerken 
van Nederland in herinnering. Ken zoo killen indruk 
verwacht men van cen Italiaansch gebouw echter niet. 
Ook het inwendige zou door grooter hoogte gewonnen 
hebben. 

De Via Fieschi, dus genoemd naar het paleis van 
deze familie, dat door Andrea Doria werd gesloopt, 
leidt naar de kerk van San Stcfano, cen klein Gothisch 
gebouw, met een witmarmeren gevel en een ouden 
klokketoren. Van binnen ziet men een oxaal, dat in 1499 
door twee Klorentijnsche beeldhouwers is vervaardigd. 
Deze meesters, Donato Benei en Benedetto Barto-
lomei, hebben hier muziekmakende personen in mar
mer gehouwen en zich als voortreffelijke kunstenaars 
doen kennen. Het altaarstuk dezer kerk, de steeniging 
van den H . Stephanus, geldt als een der beste wei ken 
van Giulio Romano. Inderdaad vindt men er vele der 
qualiteiten van Raffael in terug. Het stuk heeft echter 
door overschildering veel geleden In een zijkapel dezer 
kerk is Columbus gedoopt. 

Rechts van de kerk staat een eigenaardig portiek van 
1545 , met een beeld van den H . Stephanus er bovenop. 
Het terrein is hier zeer geaccidenteerd. De Via Venti 
Settembre gaat onder de Mura di Santa Chiara door, die 
naar de Spianata delP Acquasola leidt, een prachtig 
park met heerlijke kastanjeboomen, vijver en talrijke 
bloemperken. Dit park staat in onmiddellijke verbinding 
met de Piazza Corvetto, die een der voornaamste mid
denpunten der stad vormt. Door de Via Roma, een 
moderne straat, en de Galleria Mazzini staat zij met 
de Piazza Deferrari in verbinding. Het plein is ver
sierd met een inderdaad prachtig ruiterstandbeeld van 
den „fondatorc dell' unione Italiana", Victor Ema
nuel. Het is een werk van Barzaghi en vertoont den 
Koning, het volk groetende. Vooral dc beweging van 
het paard, dat door het gejuich onrustig wordt en 
met krachtige hand in bedwang moet gehouden, is 
meesterlijk uitgedrukt. Het pedestal is zoo eenvoudig 
mogelijk en dit komt aan het beeld zeer ten goede. 

Noordelijk van dit plein stijgt de Villetta di Negro 
omhoog, cen park, op een heuvel aangelegd. Aan 
het begin staat het standbeeld van Mazzini, die Genuces 
van geboorte was. De beeldhouwer heeft de onzes 
inziens minder gelukkige gedachte gehad, den be
roemden staatsman op een Grieksch-Dorische zuil te 
plaatsen, aan wier voet twee vrouwefiguren, il Pensiero 
en 1'Azione, gezeten zijn. De nadenkende houding, 
aan Mazzini gegeven, brengt den beschouwer in den 
waan, alsof de groote patriot van plan is, den sprong 
naar beneden te wagen. 

De paden van de Villetta di Negro gaan steil om
hoog; kastanjeboomen, eiken, cypressen en oleanders 
vormen prachtige boschjes. Ook vele tropische planten 
en camelia's groeien hier in den vollen grond. Daar 
Genua aan drie zijden door bergen omgeven is en 
alleen aan het zuiden open ligt, zoo is het klimaat 
er zeer zacht. Reeds April deed er mij aan de Hol
landsche Julimaand denken. Geheel bovenaan heeft 
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dat niet aangenaam treft; de Korinthische pilasters, men in de Villetta een prachtig uitzicht op stad en 
waarmede hij versierd is, zijn te breed voor hun hoogte, I zee. Verschillende dieren worden daar in kooien ge

houden, cn hebben veel bekijks. Met de beroemde 
dierentuinen van andere steden kan de verzameling 
echter niet wedijveren. 

De nieuwe stad heeft voor een architect weinig 
karakteristieks. Zij ziet er uit als alle andere moderne 
steden. Stelden de vroegere Genueezen er hun eer 
in , een paleis te bezitten, aan een voor rijtuigen ge
schikte straat gelegen, hun nakomelingen bewonen 
een verdieping van cen huurhuis in de Via Assarotti, 
of een kleine villa aan de hooggelegen ceintuurbaan, 
die bij de Piazza Manin begint en bij de Piazza 
Acquaverde eindigt. De electrische tram vervangt de 
karossen van voorheen. Toch staat er, op den hoek 
van de Via Roma en de Piazza Corvetto nog een 
oud paleis, het Palazzo Spinola, in 1542 door Mon-
torsoü voor Antonio Doria gebouwd, thans als prefec
tuur dienst doende. Bij het maken der Via Roma is 
van dit paleis een groot gedeelte vernieuwd. De gevel 
is toen van beschilderingen voorzien. 

De Galleria Mazzini, die dezelfde lengte heeft als 
de Via Roma, is zeker de langste winkelgalerij, die 
bestaat. Uit een architectonisch oogpunt beschouwd 
is zij echter niet van veel beteekenis. 

De geheele ruimte tusschen de Galleria en de 
Acquasola wordt ingenomen door de gebouwen van 
het Ospedale Pammatone, die een zeer onregelmatig 
geneel vormen. Binnenplaats sluit aan binnenplaats, 
<le bouwstijlen der 15e, 16e, 17e en 18e eeuw komen 
in zonderlinge wanorde door elkander voor. Mooie 
kolonnades wisselen af met kleine slopjes en het ge
heel is een ware doolhof, die zeker aan de eischen 
der hedendaagsche hygiënisten niet beantwoordt. De 
kapel, aan Santa Ca'terina gewijd, heeft een fraaien 
gevel in den trant der Lombardische van omstreeks 
1500. Het interieur is in Barokstijl versierd. 

Door nauwe straatjes bereik ik nu de Via Venti 
Settembre, een straat die nog pas in wording is en 
die uit de verbreeding eener vroegere schijnt ontstaan. 
Een kleine steeg, de Vico Morcento, leidt naar de 
Porta Sant' Andrea, eens een werkelijke poort, nu 
midden in de stad gelegen. De eigenlijke poort wordt 
gevormd door een boogopening; twee ronde torens 
zijn ter zijde geplaatst. Het geheel is zeker een merk
waardig voorbeeld van een versterkingswerk uit de 
12e eeuw. Als bouwmeesters noemen zich in een op
schrift: Giovanni Guiscardo, Bono Cortese en Giovanni 
•di Castello. 

Ken oud relief in een nabijgelegen huis herinnert 
aan de verovering der haven van Pisa door de Genuee
zen in 1290. Die haven was, als die van Damiate, 
met ketenen afgesloten. De Genueezen namen die 
mede en hingen ze hier op. In 1866 werden zij echter 
aan de stad Pisa teruggegeven. De Vico dritto Pon-
ticello bezit in no. 37 het huis, waar Columbus werd 
geboren. Bijzondere waarde als bouwwerk heeft het 
niet. 

Ik wandel nu dc Via Venti Settembre op en kom langs 
de Via Vinccnzo aan het Stazione Oriëntale di Piazza 
Brignolc, van waar de treinen naar Spezia en Pisa 
vertrekken. Ken tunnel, onder de geheele stad door, 
verbindt dit station met het andere. In de onmiddel
lijke nabijheid bevinden zich de deftige buurten van 
het moderne Genua. De Via Serra en de Via Peschiera 
zijn belijst met huizen, zooals men ze in iedere moderne 
stad vindt. 

Een betrekkelijk smalle straat, de Salita San Bar
tolomeo, leidt naar een paar prachtige villa's uit de 
16e eeuw. De eerste is het Palazzo Pallavicini dclle 
Peschiere, in 1560 door Galeazzo Alessi ontworpen. 
De tuinen zijn nog grootendeels in hun vroegeren 

staat bewaard. In dit paleis heeft indertijd Lord Byron 
verblijf gehouden. Meer in de hoogte ligt het Palazzo 
Durazzo Gropalla, welks tuinen op de Piazza Zerbino 
uitkomen. 

Op de Piazza Manin vertrekt de electrische tram 
naar Staglieno , beroemd door het Campo Santo. dat 
de stad Genua daar heeft doen aanleggen. Dit kerk
hof is het schoonste van Italië, zoo door zijn ligging 
als aanleg. In een dal gelegen wordt het aan alle 
zijden door rijk begroeide bergen omgeven. Dc hel
ling van het terrein is op zeer geschikte wijze tot 
het verkrijgen van een indrukwekkend ensemble ge
bruikt. 

Het eigenlijke kerkhof is een vierkante ruimte, aan 
alle zijden door wit-marmeren Grieksch-Dorische gale
rijen omsloten. Hier staan duizende wit-marmeren krui
sen tusschen heerlijk geurende rozen. Zwarte cypressen, 
hier en daar geplant, geven een eigenaardig contrast 
met het witte marmer der galerijen. Een reusachtig 
beeld , het Geloof voorstellende, vormt het midden. 

De vleugel tegenover den ingang wordt langs trap
pen van So treden bereikt. Het midden vormt daar 
een ronde kapel, naar het Pantheon te Rome gevolgd, 
doch van een Grieksch-Dorisch portiek voorzien. Van 
binnen is deze kapel met zestien zwart-marmeren 
zuilen versierd. Acht groote wit-marmeren beelden zijn 
in nissen geplaatst. 

Achter deze kapel, op de berghelling, is het zoo
genaamde boschetto irregolare, een parkaanleg, be
stemd voor de plaatsing van afzonderlijke grafkapellen. 

De galerijen bevatten graven op de wijze der an
tieke columbaricn. Iedere cel is voor één lijk bestemd 
en zoo kunnen in een betrekkelijk kleine ruimte een 
groot aantal worden bijgezet. 

Dat de groeven van Carrara in de nabijheid zijn, 
blijkt uit de overvloedige toepassing van het zuiverste 
witte marmer, niet slechts voor de gebouwen, maar 
ook voor de beeldhouwwerken gebruikt. A l de gale
rijen bezitten reliefs, beelden, groepen in de grootste 
verscheidenheid. De eigenaardige realistische opvatting, 
die de beeldhouwwerken te Milaan vertoonden, vin
den wij ook op dit Camposanto terug. De nabestaan
den schijnen vóór alles een sprekende gelijkenis te 
hebben verlangd, zoo van den overledene als van 
henzelf. Want meer nog dan te Milaan, hebben de 
verwanten zich in marmer doen vereeuwigen. Ontel
bare malen ziet men de weduwe van den overledene, 
soms met haar kinderen, soms ook alleen. De meest 
vermaarde groep vertoont een vrouw aan het doods
bed van haar echtgenoot, met afgrijzen de dekens 
opslaand. 

Het technisch meesterschap, waarmede alles is uit
gevoerd , wekt verbazing, maar ook over veel wan
smaak moet men zich verwonderen. Zoo zag ik een 
man, in marmer vereeuwigd, die gedurende zijn leven 
een groot gezwel op zijn aangezicht had gehad; om 
den beschouwer alle twijfel aan de gelijkenis te 
ontnemen, hing een groote photographic in een lijst 
daarnaast. 

Voor latere geslachten zal deze collectie in het 
bijzonder merkwaardig zijn ter bestudeering der 19e-
eeuwsche kleederdrachten sedert 1S60 ongeveer. Het 
costuum toch is tot in de kleinste bijzonderheden 
weergegeven. Zelfs kant is hoogst bedrieglijk nage
bootst. De kunstwaarde staat echter in geen verhou
ding tot de getoonde technische bekwaamheid. 

De tram brengt mij nu door het dal van den 
Bisagno weer naar de Piazza Manin. Daar begint de 
Corso di Circonvallazione a monte, een hooggelegen 
boulevard aan dc noordzijde der stad, met prachtige 
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villa's. De plantengroei is hier bijzonder weelderig. 
Aloes, cactussen, palmen in groote verscheidenheid 
vindt men hier. Kerst komt de Corso Solferino met 
de prachtige villa Gruber, c'an de Corso Magenta, 
van waar een funicolare naar de Piazza P'ontanc 
Morose afdaalt. Deze boulevards slingeren zich in de 
grilligste lijnen , daar zij overal de berghellingen 
moeten volgen. 

De Corso Paganini, nog niet geheel bebouwd, leidt 
naar den Corso Carbonara, waar een hooggelegen 
gebouw van reusachtige afmetingen, dat als het ware 
geheel Genua beheerscht, de aandacht trekt. Het is 
de Albergo de' Poveri, de herberg der armen, een 
werkhuis in 1655 door Stefano Scaniglia gesticht. De 
gevels zijn eenvoudig, doch van goede verhoudingen. 

Langs den plantentuin daal ik nu weder naar be
neden en bereik, na mijn langdurige omzwervingen 
de Piazza Acquaverde, mijn punt van uitgang, over
tuigd wel het voornaamste van Genua gezien te hebben. 

Nog heb ik slechts een klein deel van Italië gezien; 
Pisa, Florence, Lucca, Pistoja, Bologna, Perrara, 
Padua cn Venetië zou ik zonder veel moeite nog 
kunnen in oogenschouw nemen. M a a r . . . . ik laat al 
die heerlijkheden onbezocht en spoor weer terug naar 
Lugano, waar ik den tijd, die mij nog rest. in een 
heerlijk dolce )ar nini/t doorbreng. 

F . K N E U N I V E R S I T E I T V O O R CALIFORNIE. 
Men zendt ons een voorloopige mededeeling in zake 

het uitschrijven eener prijsvraag voor eene Universi
teit in den staat Californie. Architecten en kunstenaars 
van elke nationaliteit kunnen daaraan deelnemen. 

Men wenscht een ontwerp dat alle gebouwen, welke 
de Universiteit ook in de toekomst noodig heeft, om
vat. De tegenwoordige gebouwen vervallen. 

De Universiteit werd in 186? gesticht; zij heeft 
verschillende en vele inkomsten; haar tegenwoordig 
vermogen kan op ongeveer 9 millioen dollars geschat 
worden ; behalve de rente van deze som, ontvangt 
zij van de Vereenigde Staten eene jaarlijksche bijdrage 
van 40,000 dollars en van den Staat Californie eene 
van 250,000 dollars. 

Ken terrein van ongeveer 100 hektaren is voorden 
bouw aangewezen; de architectuur moet zich aan
sluiten aan het fraaie uitzicht op de baai van San 
Francisco en deze stad zelve. 

Op het oogenblik zijn reeds 9 millioen dollars voor 
de uitvoering van het plan gedeponeerd, maar er 
bestaat geen twijfel of de noodige fondsen zullen bij 
elkander gebracht worden. Mevrouw Phebe A . Hearst, 
weduwe van het Senaatslid George Hearst, die zich 
een goeden naam verworven heeft door hare belang
stelling en vrijgevigheid voor artistieke doeleinden, 
stelde in ruime mate fondsen beschikbaar en heeft 
zich de medewerking verzekerd van een c o m i t é , be
staande uit de heeren James 11. Budd, gouverneur 
van Californie, J. B. Reinstein, regent van de Univer
siteit, en William Carey Jones, een harer hoog
leeraren , waardoor de Staat, het Mestuur der Univer
siteit en de hoogleeraren vertegenwoordigd worden. 

De ontwerpen zullen door eene internationale jury 
van vijf leden beoordeeld worden en de prijsvraag 
wordt opgesteld door den heer Guadet, hoogleeraar 
aan de Academie van Schoone Kunsten in Frankrijk. 
Ten behoeve van de mededingers zullen op verschil
lende plaatsen in Kuropa en Amerika kaarten en 
photographieén van het bouwterrein tentoongesteld 
worden. 

Binnenkort wordt het programma voor deze prijs
vraag openbaar gemaakt. 

D E R A A D H U I S S T R A A T T E A M S T E R D A M . 

Hij Burg. en Weth. zijn van verschillende zijden 
aanbiedingen ingekomen voor het koopen van terrein 
aan de Raadhuisstraat. fgPg 

liet komt B. en W . voor dat het aanbeveling ver
dient het bod te aanvaarden van de heeren Staal en • 
Haalmeyer, die het verzoek doen de terreinen, uit
makende de geheele zuidzijde der Raadhuisstraat tus
schen Heeren- en Keizersgrachten , benevens de 3 
perceelen aan de Keizersgracht, te zamen voor / 300,000, 
overeenkomende met ongeveer f 150 per M 2 . , aan te 
koopen. B. en W . verdedigen dit plan, omdat het 
een schoone en harmonische bebouwing van de straat 
zal geven. 

Werkelijk verdient het plan dan ook aanbeveling voor 
een straat, die èn door hare onwillekeurige kromming 
èn door hare omgeving een der schoonste winkel
straten in het centrum van Amsterdam belooft te 
worden. 

Bovendien is nog een ander aantrekkingspunt aan 
dit plan verbonden, nl. dat over de geheele lengte 
van den Raadhuisstraatgevel een galerij het trottoir 
overdekken zal, hetgeen voor Amsterdam iets nieuws 
is. Deze galerij, welke gedragen wordt door hard
steenen pijlers op onderlinge afstanden van | 6 M . , 
is gedeeltelijk gedekt door glas en doet ten deele 
dienst als balkon voor de bovenhuizen. 

Het terrein is dusdanig verdeeld, dat 18 ruime 
winkels kunnen worden opgetrokken. Deze winkels 
hebben zoowel aan de voor- als achterzijde een 
doelmatige verlichting, verkrijgen op de entresol een 
daarbij behoorende woning, terwijl het sousterrein 
een flinke ruimte geeft voor magazijn. Boven de 
entresol bevinden zich de bovenhuizen, bestaande uit 
2 verdiepingen met zolder en afzonderlijken toegang 
van uit de galerij. Twee van de perceelen aan de 
Keizersgracht zullen worden ingericht als onder- en 
bovenhuizen. 

De gevel zal worden opgetrokken in baksteen, afge
wisseld , waar noodig, door natuursteen, en belooft 
een fraaie contour tegen de lucht te geven. 

Met ontwerp is van de heeren A L . van Gendt 
en Zonen, architecten te Amsterdam, die ook de 
fraaie winkelgalerij om het Paleis voor Volksvlijt tot 
stand brachten. 

Wij vertrouwen, dat de Gemeenteraad dit plan in 
zijn aanstaande zitting eenparig zal goedkeuren, daar 
't hier werkelijk een grootsche en flinke onderneming 
geldt, een onderneming, Amsterdam en de architec
tuur ten volle waardig. 

P R I J S V R A G E N 
VKKSIKRINC; VAN ENKELE STADSGEDEELTEN 

BIJ GELEGENHEID 
DEK I\IIL'LI)I(.iIN(iSKEESTEN TE 's*Gl<AVENIIA<JE. 

Hut l'itvoercnd Comité voor de luhuldigingsfeesten schrjjlt uit 
de navolgende prijsvragen voor do versieringen vau enkele stads
gedeelten, die elk voor zich het ontwerp eener prysvraag vormen 
en afzonderlijk of te zamen kunnen worden beantwoord. 

Gevraagd werden uitgewerkte schetsen van: 
A. Versiering der Wageubrug, met of /.onder hare omgeving, 

een bedrag vnu f8000 niet te boven gaande. Prf it f löO, premie f40. 
II. Idem der Bosehbrug, een bedrug van f1500 niet te boven 

gaande. I'rijs f100, premie f25. 
0. Idem eener straat, zooals b.v. de Hoogstraat. Prijs f 125, 

premie f30. 
I). Idem eener straat, zooals bv. de I'arkstraat. Prijs f 125, 

premie f 30. 
E. Idem eener straat, zooals b.v. do Wagenstraat.. Prijs f125, 

premie f80. 
F. Idem cenor straat langs een gracht, zooals bv. de Vo on kade. 

Prijs f125, premie f 80. 
Klko straat met hare eindpunten. 

De versiering voor 0 , D un K bcrokend op hoogstens t'200, 
voor F op hoogstens f100, elke 10 str. meter, over do as der 
straat gemeten cn op hoogstens f200 voor elk eindpunt. 

(i. De vorsioring van dan gevel van een dubbel hoerenhuis, 
broed I lb' meter, hoog tot aan de gootlgst | 12 nieter Het 
huis vertoont de deur in het midden met 2 vensters ann weers
zijden; voorts 3 verdiepingen, hoog de eerste 4 50 M . , de tweede 
4 M . , de derde 8.50 M. Do kosten van deze versiering mogen 
f 800 bedragen Prijs f50. 

H . Als sub G, voor een heerenhuis. vcrtoouemlc een deur met 
2 vensters nan iV-ne zijde, breed ± 8 50 meter, de overige af
metingen als sub fï. De kosten voor deze versiering mogen f200 
bedragen. Prjjs t 50 

I. Ken als sub (}, voor een heerenhuis ol' boven- en beneden
huis, vertoonende eeu deur met 2 ven*ters aan 6étW zijde, breed 
I 0 50 M . ; voorts 3 verdiepingen, hoog de eerste 3.60 M , de 

tweede 3.25 M . , do derde 2.65 M. Do kosten voor dezo versiering 
mogen ('100 bedragen. Prys f 50. 

K. Ken vrystaund sierpoortjo of boog, te plaatsen voor den 
ingang van 300 huis, hoog J 5 meter. Do kosten voor deze ver
sieringen mogen f150 bedragen. Prijs f50. 

Bij bet ontwerpen dezer versieringen behoort rekening gehouden 
te worden met: Jo. de eischen van het verkeer te water en te 
land; hierhy dient in acht te worden genomen dat de donrgangs-
hoogte van de versiering boven de straat minstons 5 meters be
drage; 2o. dat de versieringen ook voor illuminntie (nvoodver-
lichting) zijn iu tc richten. 

Ken der voorschriften van het Gemeentebestuur tuidt, dat aan 
de bruggen en lantaarns niets bevestigd mag; worden, en alle 
constructiën vrijstaande (van de brug» mooten zyn. 

De ontwerpen behooren te bestaan uit: 
lo. Pluttegrondteekoning. 
2o. OpHtandtcckening in kleuren (terwyl bet inleveren eener 

pcrspecticfteckcning en van de details aanbeveling verdient). 
3o. (icdetailloerde raming van de kosten van uitvoering. 
4o, Otttobrfjviilg van de te bezigen grondstoffen. 
5o. Memorie van toelichting. 
Het honorarium voor het toezicht en de leiding der uitvoering 

moeten in de hegrootingssom begrepen zyu 
De sebaul voor de teekeningen sul) lo. en 2o. behoort te zijn: 

voor die «-cv raag d sub A—I , 1 a 50. 
. . " „ ,, K , 1 k 20. 

Het is geoorloofd op lautstgenoemde schaal slechts een frag
ment in te zenden, wnuneer bet motief der versiering zich her
baalt, mits de bedoeling uit do schets van bet geheel op kleiner 
schaal duidelijk Idijkc. 

De ontwerpen moeten uiterlijk 15 Januari I8!)8 vrachtvrij zijn 
ingezonden vóór 's namiddags 4 uur aan bet adres van den Secre
taris der Veisieringscommissie, den beer K. J . Bclinfantc, le 
Nieuwe Molstraat no 19. 

Elke teekening eener zelfde inzending moet gomerkt ziju met 
een motto en elke iu/.euding vergezeld zyn van een verzegelden 
naambrief, waarop dat motto is herhnald en waarin do naani en 
woonplaats vun den inzender zyn vermeld. Het schrift op de 
teekeningen eu van de bygevoegde stukken moet van een andere 
hand dan die van den ontwerper zijn. 

Op de enveloppe moet ook oeu correspondentie-adres aange
geven zijn. 

Do mededinging is opengesteld voor iederen Nederlander. Het 
volledig programma met situatieschetsen van de iu do prysvragen 
A en U bedoelde terreinen zyn kosteloos verkrijgbaar bij den 
Secretaris der V'ersieringscommissio voornoemd. 

De commissie behoudt zich lut recht voor de ingezonden ont
werpen openlijk tentoon te stellen, gedurende minstens ecu 
maand. 

Het rapport, in het kort vermeldende de motieven,die de Jury 
tot hare beslissing hebben geleid, wordt openbaar gemaakt. 

Alle ontwerpen voor de prijsvragen A en B blijven, gedurende 
2 maanden na de sluiting vau do tentoonstelling, tor beschikking 
van do Versierings-cominiesie, welke zich het recht voorbehoudt 
de ontwerpen te doen uitvoeren door of onder leiding van den 
inzender. 

Het maken vun reproduction zal zonder toestemming van de 
daarbij betrokken inzenders niet toegelaten worden. 

De outwerpen zullen beoordeeld worden door een jury, be
staande uit de heeren: Jhr. JMr. Victor de Stuers, A. Leeomto. 
A . van Delden, Joh. Mutters Jr. en Paul du Kiou. 

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

Vergadering van Afaandag 1 November 1897. 
Dezen avond trad uls spreker op de heer J . A . hoeker Jr. 

uit L e l d e n , met het onderwerp „Over hoeken en bandon", toe
gelicht door eene collectie oude en nieuwe hoeken cn dito bunde-u. 

Hoewel wij, wanneer wij over een boek spreken, steeds denken 
aan onzen boekvorm, is dezo echter de jongste vorm. Uuan we 
due eerst den oorsprong der hoeken na. Is tegenwoordig, wanneer 
zich hier of daar eeno kolonie vestigt, het versehynon van oen 
couraut of het oprichten eener drukkerij niet een der eerste 
teekenen van heschaviug? De eerste menschen op onze aarde 
hadden een dergelyk middel om hunne gedachten mede te doelen 
niet noodig. De gebeurtenissen werden oververteld van de ouders 
op de kinderen, en de voornaamste geschiedenissen werden be

zongen op een muziek, die de voornaamste ponton goed deod 
uitkomen. Zóó wcnbin do verhalen van het oudo testament b[j 
de Israëlieten, zóó do gedichten van Homerus by de Grieken en 
de beliendaien van de Vikings door de <iennaansche Druïden 
bezongen en bewaard. 

Volgens de logende is de kunst om zyn gedachten door teckens 
uit te drukken, het eerst uitgevonden dooreen Kgyptenanr. Deze 
vond echter hy zyn Phnruö geen gunstig onthaal, daar de laatste 
bang was dut, inpluats van zooals tot hiertoe do gedachten by 
do voornaamste feiten te bepalen, door den toon der muziek, 
men geneigd zou zijn door het meerdere gemak van het lezen, 
de voornaamste punten over 't hoofd te zien. De uitvinder ging 
toen met zijn kuust naar de Phoeniciêrs, en vandaar verspreidde 
zich de schrijfkunst over de geheele wereld. 

leiler volk deed toen nnuiiirlyk zyn best het geschrevene good 
te bewaren en te verzorgen, en hierdoor .ontstonden verschil
lende typen van boeken. 

Zoo gebruikten do Israëlieten en Penen gelooide dierenhuiden, 
welke tot een lungo roep wordon aaneengenaaid en opgerold; de 
volkeren, dio in een bosehrjjke streek woonden, namen palm* 
bladereu. diu op een bepaalde grootte werden gesneden, ea be
veiligd door 2 plankjes, die mot 2 koorden san de bladeren ver
houden waren, terwijl het geschrevene in de bladeren met eon 
scherp voorwerp werd gekrast. 

Weer andereu gebruikten lindenhout of boomschors; de Assy-
riërs klei, waarin hun z. g. n. spijkerschrift met een soort gin la 
werd ingestoken, waarna de voorwerpen werden gebnkken. De 
Inca's gebruikten een zeer eigenaardige schryfwyze, n.1. touwen 
van verschillende kleuren met allerlei knoopen. 

Kindolyk werd een nieuwe stof om te bosehryven uitgevonden 
in Egypte. De plant, wier toppen voor de versie ringen der altaren 
werden gebruikt, wier weefsel sandalen en zeilen leverdo, en 
welker i telen voor werktuigen wordeu gebruikt, deze in alle deolen 
zoo nuttige plant, de papyrus, leverde oo)c uu weer in het vezcl-
uchtige merg barer stelen de grondstof voor hot toenmalige 
papier. Door het snyden der vezels in dunne lagen, het kruiselings 
daarover leggen van een tweede laag, het kloppen, weeken in 
Nyhvu*er, nogmaals kloppen niet platte steenen t n drogen, ver
kreeg men een stof die nu nog ongeschonden, opgerold en zorg
vuldig iu doeken gewikkeld, als z. g. n. domlonboekcn dikwijls 
l'ij mummies gevonden wordt 

lïij de Romeinen vond men reeds veel boekhandelaars; do 
boeken werden geschreven door Grieksche iMven (snelschrijvers), 
die hetgeen hun gedicteerd werd, opschreven, waardoor dikwijls 
oplagen vau 10UU stuks werden gemaakt. 

Zij werden opgerold op dikwgls zeer rijk niet goud en edel
gesteenten versierde stokken met knoppen en in groote biblio
theken bewaard. 

Voor kleine briefjes bediende men zich van wastafeltjes. Het 
perkament (kali's- ol' schapenvel) werd spoedig oen groot mede
dinger vuu de papyrus; evenwel biel 1 de laatste ruim 10eeuwen 
do overhand, doordien het eenmaal mode wus en het deftigor 
stond papyrus- dan perkamentrollen te bezitten. 

B e n t niet de ontwikkeling vuu het Christendom brak zich het 
perkament voor goed baan en dit werd de oorsprong van on/.cn 
boekvorm. 

Was ul. liet papyrus te maken in elke willekeurige lengte cn 
wus het door zyu broosheid alleen geschikt voor oprollen, het 
perkament was natuurlyk slechts in tumelyk kleine afmetingon 
te verkrijgen, en leende zich niet tot aan elkaar naaien, wel 
echter tot vouwen, en zoo kon men een boek van willekeurige 
grootte Hinken, door het samennauien der z.g.n. ij'intcrncs. 

Men zocht nu natuurlyk, evenals men vroegor de papyrusrol door 
afschuren en kleuren der buitenste laag voor stof en insecten 
bewaarde, de kostbare boekeu to beschermen dooreen band. 
Deze wus oorspronkelijk slechts een omslng van een dierenhuid, 
bevestigd met een touw Om echter tegemoet te komen aan hot 
opkrullen der huid cn der bladeren , waardoor zich stof en insecten 
konden verzamelen in her boek, maakte men spoedig de dek
bladen vuu hout, eu wel iets grooter dan het bock, om het don 
te beter te beschermen; daar nu, door het naaien der verschil
lende veilen perkament en liet daardoor heenbrengen van dicren-
pezen om het breken van het garen te voorkomen, de rugzydo 
dikker werd dan de voorzyde, ontstond vanzelf dj ronde rug. 

Veel grooter werd uog de vooruitgnng, toen de boeken in plaats 
vau duor slaven, door monniken werden geschreven, die zich met 
groute liefde aan dit werk zotten, LII menig oud handschrift voor 
ons liewaarden door het over te schryven. 

Hun grootste trots was het inakeu van mooi werk; /ij deelden 
hun bludzydeii flink in, versierden hun boeken zoo mooi en logisch 
mogelyk, door het aangevon van hoofdstukken cn beginlettors 
en verluchtten geheel iu het karakter vun het hoek zelf. 

Ook besteedden zy de grootnlo zorg aan het bewaren der 
boeken; zoo kleurden zy do snede ter bewaring der hladzydcn 
tegen stof enz. Toen de boeken uog schaars waren en in do 
bibliotheken werden neergelegd, voorzagen zy de dekbladen von 
hooge koperen doppen en later, toen zy werden neergezet wegens 
het grootere aantal, voorzagen zy dc boeken vau kop er be slag. 

Over liet algemeen waren de boekbanden eenvoudig, en alleen 
voor geschenken aan kerken werden zy rijk met good, met 
snywerk en juwcelen voorzien. In alles echter blijkt de logische 
fredachtengang om juist door de iudeeliug en do versiering het 
karakter van het boek aan te geven cn hot te beschermon. In 
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Allen Mijkt hun bijzonder groote liefde tot en eerbied voer hun 
werk. 

Geheel anders wordt dit later na de invoering uit Arnbië van hot 
uit lompen bereidde papier en de uitvinding der boekdrukkunst. 

Waren de eerste drukken nog zeer goed, langzamerhand werd 
tlit minder. Nog lang echter bleven de hoeken zeer goed één 
geheel door de versiering, en drukten zij het karakcr uit van 
hun tyd. Zeor treurig echter is bet gestold met onze hedenduag-
scbe boekbanden; deze kunnen alleen nan ons nageslacht toonen 
onzen zin tot schijn en ons gemis aan kunstzin, en tevens hoe 
de machine, uitgevonden cn gebruikt door den menseh, zich op 
bom heeft gewroken door hem zelf te maken tot automaat, die 
alleen oog heeft voor mutcriecle voordeden. 

Kan hierin geen verbetering komen? Zeker, en wel door mede
werking van den koopcr, dio moet bedenken, dat het beter is 
tien goede boeken te bezitten dan een bibliotheek vol slechte. 
Kn ten tweede door het opwekken van meerdere liefde voor het 
werk bij den workman, on hem zoodunig te ontwikkelen, dut hij 
weer eerbied krijgt voor zjjn werk, en dit werk om het werk 
zelf lief krygt en vereert 

Hiertoe is noodig: begrijpen van het werk en konnis van het 
ontstaan der vormen 

In deze richting wordt gelukkig in den laatsten tyd bier on 
daar gewerkt. 

Spreker toonde gedurende de lezing, geholpen door drie zijner 
vrienden, de bewerkingen van bet naaien, bet vergulden en bet 
houtsnijden en tevens circuleerde eeu collectie mooie oude hand
schriften en incumiblcs . benevens een serie leolyko nieuwe drukken 
en ook enkele goede nieuwe boeken. 

V E R E E N K i l N U TOT BK VORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering zan Zaterdag 80 October 18!»7. 
Wegens afwezigheid van don Voorzitter, don heer E .M..Moole

naar. wordt de vergadering geleid door den Vice-voorzitter, den 
heer K Hoekzci a, die mededeelt dat het rapport vuu de jury 
in zake do prijsvraag: „Salon-ameublement", door de Vereeniging 
voor rekening van deu heer J . A Huizinga, meubelfabrikant 
alhier, uitgeschreven, nog niet >s ingekomen, zoodat het later 
zal behandeld wordeu 

In het verguderlokaal zyn tentoongesteld de tien antwoorden, 
op dezo prijsvraag onder dc volgende motto's ingekomen: 

I. ,.Sweot home."' 2. „Was/" 3 ,. Haast M 4 ..Nouveauté'. 5. 
„l'ox -J-." u' , l i l i ick aut!" 7. „Sweet home." 8. Ecu geteekend 
klimopblad, t». Ken driehoek iu een cirkel. 10. „A. <J." 

De 1ste Secretaris, de heer O. Xijhuis, brengt een uitvoerig 
verslag uit over den toestand der vereeniging. dc wijzigingen, 
welke zij heeft ondergaan en bare lotgevallen gedurende het 
jaar '98—'07. het 18de vereen igings jaar. Aan dit verslag ontleenen 
we het volgende: 

Het ledentitl was vuu 75 tot 78 gedaald, waarvan zijn fiO ge-
woi e leden, 12 kunstlievende leden en één adspirent lid. De Secre
tarie spoort de leden aau hun best to doen, nieuwe ledon to 
werven. Ofschoon de Vragenbus dit jaar niet veel belangrijks 
Opleverde, was er toch vooruitgang te hespeuren. Dc vier lo
gt komen vraagpunten werden alle zeer degelyk beantwoord en 
besproken. Op het gebied van kunstbeschouwingen bleef onze 
Vereeniging dit jaar niet misdeeld Niet alleen profiteerde zo van 
de ingekomen ontwerpen der twee door huar uitgeschreven 
prijsvrugen, maar ook van dio onzer zustervcrecniging „Bouw-
kunrt eu Vriendschap" te Rotterdam , alsmede van de antwoorden 
Op dc prijsvraag voor een reclameplaat ten dienste van dc Dordt-
•éne tentoonstelling, eu vun bouwkundige plaatwerken. 

Met den wensch, dnt ieder lid zyn best moge doen, de be
langen van de vereeniging te bevorderen, eindigt de hcerNijhuis 
zjjn versing, waarvoor de Vice-voorzitter hem deu welverdienden 
dank der Vergadering brengt. 

Dc Penningmeester, do heer J . N. Kruizinga. brengt een kort, 
docii zaakryk verslag uit van de geldmiddelen, die niet ongunstig 
zyu. De heeren De Vries eu Bebingh wordeu belust met het 
nazien der rekeningen; ulles wordt uccoord bevonden. Aan het 
verslag van den le-llibliothecuris, den heer A. Th. van Elmpt, 
ontleenen we het volgende: 

De tijdschriften: Opmerker, Ambachtsman, Architectura. Onze 
Tijd , liet Bouwkundig Weekblad cn het Engelsche decoratieve werk 
V'/ie Studio cireulecren tegenwoordig hij do leden. De bibliotheek 
werd verrijkt met eenige uHeveringen van De Architect, Decora
tieve moticveu cn jnarlyksche verslagen en teekeningen van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Van do bibliotheek werd slechts door één lid gebruik gemaakt. 
Duur de tijdschriften hy den bibliothecaris niet altijd iu onge
schonden staat terugkeeren cu BOIUS pinten ontbreken, dtc bij do 
tydsebriften behooren, geeft hij de leden in overweging den 
Bibliothecaris in da controle een weinig ter zijde te stuau door 
achter hunne namen op dc lijst nantoekening te houden, zoodra 
een plaat uit de portefeuille is verwijderd. 

Do Vice voorzitter richt ook een woord van dank tot den 
penningmeester en de bibliothecaris. 

De notulen van de vorige vergadering wordeu onveranderd 
goedgekeurd. 

Daarna wordt het progrumma in zake do prijsvraag: het maken 
van oen eerepoort voor dc u. s. kroningsfeesteu voorgelezen en 
behandeld. 

Ten opzichte van de itcbaal, waarop de teekeningen gehrac 
moeten worden, heerscht verschil van zienswjjzc. Het voorste* 
van den beer Dc Vries, ondersteund door den heer Hof, om do 
schaal van 1 k 20 op 1 a 10 te brengen, wordt aangenomen. 
Dc heer Bach stelt verder voor: twee teekeningen te vragen, 
één in lynen (I a 10) en één in kleuren (1 u 25), dat na eenigo 
discussie wordt aangenomen. Het voorstel van den heer Nijhuis, 
om de premie te laten vervallen cn den prijs op f' '0 to stellen 
in plaats van t" to prys en f 15 premie, wordt verworpen. 

üanr do boeren Nghuifl on Kruizinga als bestuursleden moeten 
aftreden cn niet herkiesbaar zyn, worden voor hunne functiëu 
verkozen dc heeren \V A Hof en II. de Herder, die zich do 
benoeming laten welgevallen. 

Op voorstel van den heer Nyhuis worden de leden vau de 
verschillende commission voor de behandeling van bepaalde vakken 
en bet beantwoorden van iu to komen vragea, bij acclamatie 
herbenoemd. 

Met een woord van dank aan do afgetreden bestuursleden sluit 
de Vice-voorzitter do vergadering. 

ERIESCHE B O I W K R I N O TE L E E l ' W A R D E N . 
Vergadering van Donderdag 28 Octfbe* 1897. 

De Voorzitter, de heer W. C . do Groot, riep den leden een 
hartelijk welkom toe, waarby hy tevens de hoop uitsprak, dnt 
de volgende byeenkomsten weoreven nuttigen aangenaam mochten 
zyn als in het vorig jaar. 

Er werd besloten eene contributie van f 5 toe te staan aau de 
Vereeniging tot bevordering van do vakopleiding voor handwerks
lieden in Nederland. 

Do heor M. Hofstra, gemeonto-architect van Franekcr, werd 
gekozen als bestuurslid, iu plaats van wylen den hoer J . R. Nydam. 

De heer K. TcUnga hield hierna eene lezing over: „Een en 
ander over baksteen-fab ikage". Hy behandelde achtereenvolgens 
in korte trekken de ontwikkeling van de stecutabrikage, dc te 
gebruiken grondstof en de hedendaagsche labrïkage. Het steen-
hukkcu werd in ous land door de Romeinen ingevoerd. In Egypte 
moet deze industrie reeds ecuwen vóór onze jaartelling bekend zyn 
geweest, getuigen de gedane boringen Men vormde toen echter 
ruwe klei met gehakt stroo of hooi en de steenen werden in do 
zon gedroogd In ons land zal men, met het oog op het ruwe 
klimaut, wel dadelyk met bet bukken door middel vun vuur zyn 
begonnen, ten einde do steen moer weerstandsvermogen te geven. 
Spreker behandelde daarna de opvolging van steensoorten door 
dc eeuwen been, namelijk oude I-riezen, Uooswinkels enz , tot 
onze hedendaagsche. Verschillende ovens werden vóór en nu ge
bruikt, waarover een enkel woord werd gezegd. Hy vermeldde 
de kleur, de hardheid, het bakken, bot krimpen enz. van de 
steen. Als een eigenaardigheid werd erop gewezen, dat eon hard
gebakken steen vau deuzelfdon inhoud klei als een zacht-
gebakken zwaarder zal zyu dan de laatste. O ver de hedendaagsche 
steensoorten sprekende, behandelde spreker dc manier vau be
werking voor deu handvorm en de machinale steen. Waar men 
oorspronkelijk do klei trapte, wordt thans algemeen de klei in 
molens gemalen, hetgeen eerst veel tegenstand ondervond. Hij 
gaf vervolgens een overzicht van het bakken in den oven en kwam 
toen meer speciaal tot de struatklinkers, wuarby hij eene ver
klaring- gaf van do oorzaak wuarom deze steensoort soms aan 
afschilfering onderhevig is 

Tot toelichting was tentoongesteld het werk: „La brique 
ordinaire". 

Do Voorzitter bedankte den heor Telengn in waardeerendo 
woordou voor de flinke behandeling van zyu onderwerp. 

Na de pauze werd het programma vastgesteld voor vier prijs
vragen : 1 Kon ijzeren afsluithek met wachthuisjes of kioskoa. 
2. Eene muziektent. 3. Ken brugje over een vyver. 4. Eene over
dekte gaanderij; allen voor oen opeubaren tuin. Voor ieder afzon
derlijk zul worden uitgeloofd een prys van / 12.50, met diploma 
der Vereeuiging. 

De volgende vragen werden in de bus gevonden: 
a. Wat leert dc ervaring omtrent het gebruik vau dakvilt, wat 

is de beste soort geblekeu, hoo staat do prijsverhouding tegen
over de bedekking met dakpannen en wat wordt vereisebt om 
hetzelve voortdureud in goeden toestand te houden't Weet men 
ook iets omtrent dc dakviltcn van dc tinna Hoogbwinkel tc Go-
rinehem? 

b. Welke ervaringen zijn er opgedaan omtrent het gebruik van tec-
toriuin'.- Is dit materiaal geschikt en meer aan te hevelen dan glas in 
tamelijk vink liggende dukcu op loodsen cu hoe groot kunnen 
de stukken zijn zonder gevaar voor doorzakken. 

De vragen zullen wegens het vergevorderde uur later wordon 
behandeld, en daar niemand meer bet woord verlangde, sloot do 
Voorzitter, onder dankzegging aan den spreker en aan de leden 
voor de talrijke opkomst, do vergadering 

TECHNISCHE V A K V E R E E N K i l N O . 
Arjii:i;i,iN(; A M S T K I W U M . 

Vergadering van 3 Aovember 1897, 
Van het Hoofdbestuur was bericht ontvangen, dat do Vereoni" 

ging o0ntwikkeling eu Vriendschap" te Enschedé baar voor" 
nemen bad te kennen gegeven tot aansluiting t»ij de „T. Y.-V,"* 

B^ de behandeling vuu ccn sehryveu vau het Hoofdbestuur 
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civer veranderingen in hot Algemeen Huishoudelijk Reglement 
werd met algemeene stemmen besloten een voorstel vnn do Aid. 
'* Grnvenhago niet te steunen, en met twee voorstellen vun liet 
Hoofdbestuur cn vun dc Aid. Rotterdam mede te gaan. 

Naar aanleiding van dé besprekingen over de vraag uit do 
vragenbus der vorige vergadering, betoogden eenige leden (bouw
kundigen) do wonscbelykhoid een vakgroep te vormen. 

Hierna sloot de Voorzitter de vergadering. 

I N G E Z O N D E N . 

WclKil. tieb. lieer A . \ V . WKISSMAN. 
WelEd. (iet. lieer.' 

I' vraagt wat qz beteekeDt achter Schonehorgh. Het is eene 
verkorting voor het I.atijnseho ,/ne = en. Kr bestond omstreeks 
1517 een compagnieschap tusschen Grherardui Wou en Schone
horgh. Nu eens werd die vereeniging aangeduid door que te 
voegen achter Schonehorgh en dan weder door c s (com socio) 
te plaatsen voor den naam Schonehorgh. In mijne stukken in de 
Vrye Fries vindt u boido manieren Voorts maakte ik op het 
verschil tusschen het latyn iu do opschriften te Rhenen en dut 
der Vulgata opmerkzaam, om tc doen uitkomen, dat ook bier 
tc lande voor het Concilie van Trente lutjjnschc vertalingen 
gebruikt werden, dio van do oude Vulgata afweken. Omdat dit 
verschijnsel niet zoo zeldzaam was, besloot het Concilie van 
Treats in de 4o zitting op 8 April 1541! hot volgende: „daer-cn-
bovcn 't zelfde alderheyligsto Concili bemerkende dat het dc 
Kerk (lods niet wcynigh zoude bacten konen, zoo men wiste, 
welke van all' de l.atjjnsehe uytgeviughen der heylige Moeken, 
die in handen zjjo, voor autentijk gehouden moet worden, zoo 
stelt endo verklncrt het, dat dc zelfde oude ende gemeijne uyt-
"eving, die door een langduurig gebrnyk van zooveel honderd 
jaereu in de Kerk is voor goed gehouden geweest, in de open
baar* I.e.sen, Disputen, Predication ende uyt-lcggingen voor 
de oprechte sal werden gehouden, ende dat niemand zich zal 
verstouten ofto vervoorderen, die te verwerpen, ouder wat 
deksel dat oock zoude mogen weesen." 

Ik deel u dit medo uit do Vertaling van de Regels en Besluyten 
van bet nlderheylighstc ende alghcnicyn Concili van Treute, tot 
Antwerpen hij Halthusur Moretus, Anno 1(157. 

Voor uw beleefd en vriendelijk antwoord iu Di Opmerker van 
30 October 11. zeg ik u dank. 

Met hoogachting 
Ua d:o. dien. 

Den Haag. 1 Nov. 1S97. 
G. H . v. BORSSUN W.wi.M.-

Devenltr. 'A N'ovemhor Ifsll?. 
.1/. de />'..' 

Nog een klein plaatsje kom ik u verzoeken en wel voor de 
laatste maal in deze zaak. 

Mijn bedoeling is volstrekt niet geweest, om met deu heer 
Robbert Kalff in eon twistgeschrijf over schoorsteenkappen te 
geraken en, om dit te ontgaan, begon ik mijn schrijven in uw 
nummer van 2!t Oct j l met do verklaring, „dat ik de goede 
werking der John's kappen niet in twijfel trok". 

Met den heer K. heelt echter eeu ieder het recht propaganda te 
maken voor zgn eigen zaken en daaraan verbind ik bet recht, 
wat mijn artikel aangaat, tc wijlen op de voordeeion, welke 
het biedt tegenover vele andere, gelijksoortige artikelen, in het 
buUeDlaud vervaardigd. 

En die voordeelcu zijn de door mij genoemden, die ik hierbij 
bevestig. 

Ik stcldo volstrekt niet mijne kappen speciaal tegenover die 
van John, doch tegenover „vele buitenlandsche kappen". 

Mocht mijn schrijven een verkoerden indruk hebben gemaakt, 
dan zou ïnjj dut spijten, 't Was niet mijn bedoeling de John's kap 
(die ik niet kon) zwart te maken - dat moge de rook doen 
doch wel om op mjjii kappen (die ik wel ken) de aandacht te 
vestigen. 

Ik wensch don heer K. gaarne hetzcllde succes, dat ik met̂  
miJD kappen roods zoo ruimschoots heb ondorvouden. 

I dankend, hoogachtend, 
Uw Dn. 

J . C. I'. I.AI'IIII.I.AIIII . 
Jni/euieur. 

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 i t A V i : M i . v i i i : . In 1773 publiceerde de ingoniour C. Uedelykheid 

een „project om in 's-Gravenhage dc stuuk der gragten te preve-
nieeron". Hjj zeide o. a.: 

„Myn uitgedacht middel is zeer eenvoudig, on met weinig om
slag, en geld, ten uitvoer te brengen, en beloofd alleziuts de 
zekerheid van het bodoeldo einde. 

• M M en hiaten WJ dan eikanderen ondersteunen tot verkryging 
van de reeds zoo lang gewenschte zaak, «le zuivering der wateren 
in 's-Gravenhage. en niet clkaudercn uit, ik weet niet welke 
verkeerde inzichten, lastig vallen noch moeite on verdriet ver
oorzaken.'' 

Zjjn plannen bieren echter ruston. Nu heeft dc tirma M. Nijhotr 
zijn werkje in den ouden vorm laten herdrukken. En't is wocr 
heel actueel. 

A M S T C R D A X . In de vergadering, door de Ned. Vereeniging van 
loeaalspoorwegen en tramwegen, onder leiding van den heer K. 
H. Schadd gehouden, werd de rekening vastgesteld in ontvang 
met / I052.H7, batig saldo r" 215.83. De aftredende bestuursleden, 
do hoeren K H. Schadd en jhr. H G. Versnyck, werden herkozon 
en als secretaris gekozen de heer A. \V, T. Koch. 

DOESBDHC Het Gemeentebestuur heeft do mededeeling ontvan
gen dat de Minister van Waterstaat geeu bezwaar heeft tegen 
het leggen vuu een vaste brug met draaiend gedeelte over den 
Geldeneden Usel. Het tot stand komen van deze brug, waarvoor 
wylen mr, A. Ver llucll aan de gemeente Doesburg eene inschrij
ving 2) pCt. Grootboek vau / 77 500 vermaakte, is door dio toe
zegging mogelijk geworden. 

DEVENTER. DO Koninklijke Deventer Tapptfabrieh weuscht op 
de aanstaande tentoonstelling van vrouwenarbeid een Smirna-tapyt 
tentoon te stellen, dat door een Xederlandseho vrouw ontworpen 
cn door pool vrouwen der tabriek geknoopt is Kr is een prijs van 
/'100 uitgeloofd voor't ontwerp dat het best voor uitvoering ge
schikt is. 

Iu oen der volgende Hommers wordt het ontwerp der 
Zwolsehe Ambachtsschool opgenomen. 

P E R S O N A L I A. 
— Bij den waterstaat in Ned.-Indië zijn: 
t o e g e v o e g d aan deu chef der irrigaticufdeeling Serajoo, 

met Bundjaruegara als standplaats, do ingenieur 3e kl . Jhr. F. 
E C. van Doorn; aan den chef der 2e waterstaatsafdeeling in 
bet belang der verbetering vnn do bevloeiing door do Sindopradja-
en Doetamaleidingen, de aspirant-ingenieur A. J . Dijkstra; aan 
den chef der 4o waterstaatsafd, voor do werken uan de Ilruntas-, 
l'orrong- en Soerabaja-rivieren, de opzichter 3e kl. C. J . 1'. t'h. 
vun Raalten; 

o v e r g e p l a a t s t naar de res. lïesoeki, de wd. opzichter 8o 
kl . I1. van Heijningtn; 

t i j d e l i j k g c s t e 1 .i ter beschikking vuu den chef der irri-
gatieafd. Ilruntas, de opzichter 3e kl. E. G. Th. Burgers. 

— G e d e t a c h e e r d bij de Staatsspoorwegen op Java: bjj de 
afd. spoor- en tramwegen en stoomwezen van het departement 
der h. O. W , de ingenieur le kl. R. P. O D. Wijnmalen; bij 
do exploitatie der Oosterlyuen, de tijdelijke onderopzichter l e k l . 
R. Jardei; 

o u t s l u g e n wegens overcompleet, eervol uit zijn betrekking, 
de onderoplichter 2e kl. B. U. J . Th. Ciebrant. 

B c n o o m d bij het kadaster in Xed.-Indië tot ingenieur Ie 
k l . , de ambt. op non-act. W. van der Rest, luatst. ingenieur 2e kl . 

— De heer A. Salm (f.Bz., voorzitter van do Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, is benoemd geworden tot eorelid vau 
de Sociétc Centrale dfArchitecture de llelginue. 

— De heer J . A C. van der Velde is benoemd tot buiten
gewoon opzichter bjj de uitvoering vau werken tot verbetering 
van Neder-Rijn en Eek 

— Do hoer B. R. II. Ruskin te Hasselt is benoemd tot opzichter 
3e kl. bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

— De prijs uit het fonds-Willink vau Collon is toegekend aan 
mejuffrouw M. Bosch Rtisz eu de hooren Th. l i . A. A . Molken
boer en Joh Vlaanderen, eu dit naar aanleiding van de door 
deze artisten ingezonden kunstwerken op do thuus gehouden 
tentoonstelling iu de zalen van „Arti et Amicitao". 

— Te Haarlem is op 52-iarigen leeftijd iu het Diacouessenhuis 
overleden de heer L. J . Bitter, tuinbouwkundige en architect, 
o. u. bekend door zijn plan van aanleg van het fraaie Bloemen-
duulsche Park. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Fabriek vau Vuorne. Jaarwedde /'5UÖ. Adres uiterl. 20 Nov. 

by deu secretaris vau het hoogheemraadschap Vooruo to Brielie. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
I .Nron.MATiKiu ' i u :A i ; TECHNISCHE V.VKVKKEENUJINÜ, AHÜTEROAIL 

Opz.-landmeter, leeftijd 35 jaar, vorl, sul. / 900 41800 pel jaar. 
Opzichter, „ 22 „ „ „ 00« 70 per maand. 

ft 20 „ „ . . . 40 a 50 „ „ 
„ 50 „ goh „ , „ !K> „ 

Opz.-teekenaar :, 2 8 „ „ „ 00 „ „ 
n 1» » 50 „ „ 
„ 28 „ ougeh. „ „ 80 

Teekenaar. Hand-, Bouw-, Pentookenen, loeft. 38 jaar, ongoh., 
salaris uaur workz. 

C O R R E S P O N D E N T 1 E. 
Aan ff, te A. Wy outvingeu over de prysvraag dor L'nivereiteit 

to San-Krancisco nog geen andere mcdcdcclingen dan die in dit 
in II i i mer voorkomen. 
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AAK BESTED IMG. 
De BREDASCHE BOUWGROND-

MAATSCUAPPIJ zal, op li nen». 
elag Ê3 1\ orentber iS»7, de» 
namiddags teu 2 ure (Amst. Tijd), op 
de Boven/aal van het Koffiehuis „De 
Beurs van Breda", aan «Ie Groote 
Markt te Breda, in hei Openbaar 

nanbe«teflen: 
H e t ophoogen v a n d e n n i e n w e n 

B o u l e v a r d e n a a n g r e n 
zende b o u w t e r r e i n e n v a n 
a f de W i i h e l n i l n a a t r a a t 
te B r e d a door de gemeen -
t en T e ter in ge 11, P r i n a e n -
hnge e n (x lnneken n a a r 
het 3 I a « t i » o * c h , met bet 
m a k e n v a n eene nood
b r u g o v e r de r i v i e r „ d e 
M a r k " , m e t de d a a r 
m e d e i n v e r b a n d « t a a n d e 
w e r k e n . 

«7* De bestekken met 7 lichtdrukteeke-
nirgen zijn te bekomen van at' 8 Nov. 
1897, ten Kar tore van de Architecten 
V A N GENDT & NIERAAD, Koning
straat 14 te Arnhem, tegen inzending 
Tan een postwissel ad ƒ 6 . — . 

Aanwijzing op het terrein dagelijks, 
Tan 9—4 uur, van «f 8 tot eu met 13 
November 1897, waartoe zich aan te 
melden Uu kantore van den Opzichter 
Tan liet werk Wtlhelminastraat 7 118, 
Breda. 

Nadere inlichtingen verschaffen de 
Architecten V A N GENDT & NIE
RAAD voornoemd. 

Th. VAN HEEMSTEDE 08ELT, Engineer 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 130 l ie sta]terkade, A X a T K K H A H . I'iliaaal: 80 K o k t n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor do Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtineen. — 

Shanks Closets zgn nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen. — 
Closets, Waschtafols, Urinoirs enz. — V r. It tv A It II I X « en V F. \ T I I, A T I K . 

Belast zich met dc plaatsing en inrichting in goheel Nederland. Zeorconcurioorende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven^ gratis. Wedcrvorkoopers genieten het gebruikelijke rabat. 

3 
Schoorsteen 

kap 
verbetert eiken Schoorsteen. 

10 j a a r G a r a n t i e . 

O o e d k o o p e r en beter dan eenige 

JOHN'S 
en 

( Gedefoiuerd in aUi landen van liurofa.) 

Z o n . l i e s on cn W i n d 
werken i M i n - l i ü op den 

trek van den Schoorsteen. 

ndere kap. Kan niet vastroesten. 
Werkt gcruischloos. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

Getuigschriften, Prospectassen en Inlichtingen Teritrekt 
B O It It • K T K A L F F , Utrecht. (1) 

A l l e e n v e r k o o p voor N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

AAHBESTEDIHG. 
Waterleiding te Roermond 

Door den Ingenieur H. P. N . 1 I A L -
ItERTSMA zal, numens de Industrieele 
Maatschappij, grvestigd te Amsterdam, 
op 1 rijelag I» November et. ».. 
's namiddags ten ü ure, in hei Zum-
HOJ.LAND.SI )B Koi'KiEutis te 's-Graven
hage, in bet o p e n b a a r worden a a n 
besteed : 

B E S T E K N o 3. 
H e t b o u w e n v a n d e n W a t e r 

t o r e n en eene m a c h i n l a -
t e n - w o n i n g te H F . B T F . N , 
m e t b i j l e v e r i n g der be-
n o o d i g d e m a t e r i a l e n m e t 
u i t z o n d e r i n g v a n de buia-
l e i d i n g e n en bet boog-
r e a e r v o i r i n den toren . 

Het Bestek met 2 teekeningen ia 
verkrijgbaar Tan af Zaterdag O NoTem 
ber a. s. tegen betaling van f 2.50 
aan het bureel van den Ingenieur voor
noemd , Van Spegkstraat No. 5 te 
's-Gravenhage, alwaar dagelijks voor-
middags van 10—12 ure inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden op Woens
dag 17 November a. s. des namiddags 
ten 1 ure op het bouwterrein te Herten. 

Maatschr ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op D i n a d a g 30 N o v e m b e r 
1807, des namiddags ten SS ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie Tan Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te 
UTBKCHT, Tan: 

BESTEK No. IV. 
H e t m a k e n en « t e l l e n v a n 

d e n I J z e r e n B o v e n b o u w 
v o o r eene B B U G v o o r 
S P O O B W F . G - en v o o r 
W F W O O N v e r k e e r o v e r 
d e n I.INNF.1, bi j W K S -
T K B Y O O K T , met eenige 
b i j k o m e n d e w e r k e n . 

B e g r o o t l n g ƒ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . — . 
De besteding geschiedt volgen» § 48 

Tan het bestek. 

Het bestek ligt vnn den 3 n Novem
ber 1897 ter lezing aan het Centraal
bureau bij de Moreidse Laan (Centrale 
dienst, le Afdeeling. | on aan liet bureau 
Tan den Hoofd-Inge n ieur A. C. BROEK
MAN te Arnhem, Korte Walstraat No. 
45, en is op franco aanvraag aan laatst
genoemd bureau te Arnhem te bekomen 
tegen betaling van /' K.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
bureau van den Uoofd-lngenieur voor
noemd, en door den Sectic-Ingenieur 
F. J . DES TOMBE, te Westertoort. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den lilden November 1897, 
aanvangende ten 10'/» uur vóórmiddag 
(locale tijd) aan fort Westorvoort (lin
ker IJsseloeTer). 

U T B K C J I T , 30 October 1897. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS Tan Vlissingen zijn voornemens 
op V r i j d a g d e n 12 N o v e m b e r 
1H07, des na iu iddaga ten twee 
ure ten B a a d h u i z e in het open
baar , behoudens nadere goedkeuring, 

aan te besteden: 
H e t v e r r i c h t e n v a n a a r d e 

w e r k c a . op het ter
r e i n gelegen tuaavhen de 
Cooaje B u a k e n a t r a a t e n 
d e n N o o r d z e e - B o u l e v a r d , 
m e t b i j l e v e r i n g v a n te 
k o r t k o m e n d e n g r o n d . 

A a n w i j z i n g in loco zal geschie
den door den Gemeente-Bouwmeester 
op Maandag 8 November, des namid
dags ten twee uren. 

B e s t e k k e n zijn tegen betaling van 
f 0.50 te bekomen ten kantore Tan 
den Gemeente-Bouwmeester. 

VLISSIMIKX, den 2 November 1897. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

V A N DOORN V A N K O U D E K E R K E . 
De Secretaris, 

G J . BISSCHOP. 

P i J P A A R D Ë T 
P r i m a kwaliteit K K M i l S C l i K 

P 1 J P A A B D K f 4 . - per o / 0 0 K G . , 
vrij scheep Goudu. 

Speciaal voor het maken van V u u r-
vaate S teenen , enz., enz. 

Gooda, JAN PRINCE & Cie. 
N . B . In de 

abusievelijk /' 4 

REDACTKIÏI : 1'. W . V A N O K X l l T J C z . Adr. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f$.—, waarover 

op I A p r i l en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
B e l g i ë , bij vooruitbetaling / 6 . 5 0 en voor de overige landen der Post-
bnie, met inbegrip van N e d e r l a n d s c l i - I n d i ü en Transvaal, bij vooruit-
„ e t a l i n g ƒ 7 . 5 0 . 

•Redactieen Administratie: llureau van De Opmerker, Van Kylandtstraat 116, VGravenhage. 
A d v e r t e n t i ü n van 1 tot 6 regels fl.OO, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer ƒ 0 .15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 . 

vorige annonce stond 
per 100 K G . 

Tor drukkcry der Xaamloozo Vennootschap 
„Het Vaderland". 

D E B O U W K U N S T D E R N E G E N T I E N D E E E U W . 

( Voordracht,gefwuden in „Bouwkunst en Vriendschap" 
te Rotterdam door den heer A. W. Weissman.) 

Drie jaren moeten nog verloopen, eer de twintigste 
eeuw aanbreekt. Een beschouwing omtrent deze negen
tiende moet dus uitteraard onvolledig wezen, want 
wij weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Is 
er, voor andere kunstvakken, misschien in die drie 
jaren nog een omwenteling te wachten, die zelfs in 
veel later tijd nog haar invloed zal doen gevoelen, het 
Iaat zich niet aanzien, dat de bouwkunst in deze eeuw 
nog iets dergelijks zal beleven. 

liet nageslacht zal misschien oordcelen, dat de 
19e eeuw, hoeveel zij ook gebouwd heeft, toch geen 
bouwkunst in den eigenlijken zin des woords heeft 
gekend. Vleiend is dit voor ons en ons werk niet, 
doch kunnen wij het wel helpen, wanneer de tijds
omstandigheden ons belet hebben, te doen wat onze 
voorgangers van de vroegste tijden af tot de Franschc 
revolutie konden verrichten? 

Alle vroegere bouwkunst heeft uitdrukking gegeven 
aan den geest des tijds. Gij kunt u de Notre-Damc 
te Parijs niet denken als in de 17e eeuw gebouwd en 

• zult niet meenen, dat dc Zwingcr te Dresden uit de 
15e eeuw dagteekent. 

Hoe is het dan gekomen, zult gij vragen, dat de 
19e eeuw tot iets dergelijks niet in staat is geweest, 
dat zij, ondanks de vele hulpmiddelen, waarover zij 
de beschikking had, geen stijl heeft kunnen voort
brengen? I Iet is mijn voornemen te trachten op deze 
vraag een antwoord te geven. 

Sinds den Karolingischen tijd hadden in Europa 
de bouwstijlen elkander in geregelde en geleidelijke 
orde opgevolgd. Dc achttiende eeuw was gekomen en 
ook zij was er nog in geslaagd in bouwkundige vor

men uit te drukken, wat haar bezielde. Toen volgde 
de Revolutie en plotseling werd alle verband met het 
verledene afgesneden. Napoleon trachtte dit verband 
wel weer tc herstellen, doch hij kon daarin niet sla
gen , evenmin als het ooit gelukt een omgehouwen 
boom weer op te richten en als vroeger te doen 
groeien en bloeien. Gij zult echter /.eggen, dat de-
eigenlijke Revolutie slechts een betrekkelijk klein ge
deelte van Kuropa in beroering heeft gebracht, dat 
cr landen geweest zijn, waar zij buiten de grenzen 
gehouden kon worden. Dit is zeker juist, maar de 
opmerkzame beschouwer zal bespeuren dat de invloed, 
door de revolutionaire denkbeelden uitgeoefend, haast 
in het geheele beschaafde F.uropa «'aarneembaar is 
geweest. 

Over het algemeen maakt men zich tegenwoordig 
van de 18e-eeuwsche kunst een geheel verkeerd denk
beeld. Aanhangers van Schinkel en Viollet-le-Duc 
hebben het zóó vaak doen hooren, dat die kunst van 
nul en geener waarde i:', dat de meesten onzer haar 
als nauwlijks de moeite der bestudeering loonende 
achten. Slechts in Frankrijk en in Engeland wordt 
door sommigen het goede, dat ook de 18e eeuw be
zeten heeft, erkend. Misschien moet dit daaraan toege
schreven worden, dat beide landen in die periode 
meesters van groote beteekenis, in het bijzonder schil
ders , hebben voortgebracht. 

Maar ook de bouwkunst der 18e eeuw is een nadere 
beschouwing zeker waard; zij verdient geenszins de 
minachting, die haar van zekere zijde ten deel valt. 
Zoowel in frankrijk als in Duitschland, in Engeland 
als in Italië heeft zij werken voortgebracht van hooge 
beteekenis. 

Onder de Italiaansche meesters moet in de eerste 
plaats Filippo Juvara genoemd worden. Hij was een 
leerling van den „cavaliere" Carlo 1'ontana, denarchi-
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tect, die het Palazzo Bolognetta en het Palazzo Grimani 
te Rome bouwde, beide werken, waarin de edele 
opvatting der 16e eeuw nog onmiskenbaar valt waar 
te nemen, ofschoon zij omstreeks 1700 zijn ontworpen 
en uitgevoerd. 

Juvara volgde de richting zijns leermeesters, en hij 
zocht zijn effecten meer in een schoone planverdeeling 
en in grootschheid van lijn dan wel in een overwel
digenden rijkdom van detail, zooals men die toch, 
aannemende dat de 1 Se eeuw de tijd van den „ R o c o c o " 
geweest is, verwachten zou. Juvara's meesterstuk is 
het klooster della Superga bij Turijn. Xaar het voor
beeld van de l6e-eeuwsche Universiteit „la Sapienza" 
te Rome, bestaat dit klooster uit een ruim plein met 
galerijen daaromheen, die toegang geven tot de ver
schillende vertrekken. Aan eene zijde van het plein 
bevindt zich de kerk, die cirkelvormig in plan is en 
voor het grootste gedeelte buiten het hoofdgebouw 
voorspringt. Een reusachtige koepel, blijkbaar door 
dien van St. Pieter te Rome geïnspireerd, bekroont 
haar. Ter wederzijde van den gevel staan klokken
torens, wier fantastische bekroning wellicht nog eenigs
zins aan den Baroktijd herinnert. .Maar als ware de 
bouwmeester bevreesd geweest, dat hij hier in de 
grilligheid van lijn te ver ging, hij heeft vóór den 
koepel een portiek geplaatst, dat in zijn strenge lijnen 
aan een antieken tempel doet denken. Als men dit 
werk, zoo harmonisch in zijne hoofdlijnen, zoo sober 
in zijn details, beschouwt, en zich dan herinnert, 
dat het van 1718 tot 1749 gebouwd werd, dan krijgt 
men een veel beter denkbeeld van het denken en 
streven der 18e eeuw, dan door het lezen van kunst
geschiedenissen, wier schrijvers die periode als een 
tijd van waardelooze krullen en prullen voorstellen. 

En dan de werken te Rome! De zoogenaamde 
Spaansche trap voor Santa Trinita de'.Monti, van 1721 
tot 17^5 door Alessandro Specchi en Francesco de 
Sancti gemaakt, behoort tot de monumentaalste wer
ken, die de eeuwige stad bezit. Ook hier waren de 
bouwmeesters uit de school van Carlo Fontana af
komstig. Monumentaal in den besten zin is ook de 
gevei van San Giovanni in I.aterano, in 1734 door 
Alessandro Galilei begonnen. De twee verdiepingen, 
door één reusachtige pilasterorde versierd, het attiek 
met beelden, de groote bogen tusschen de pilasters, 
dit alles werkt samen tot verkrijging van een grootsch 
geheel. Niet minder indrukwekkend is de gevel van 
Santa Maria Maggiore, in 1743 door Ferdinando Fuga 
begonnen, den meester die ook het prachtige Palazzo 
Corsini schiep. 

Wat bij al deze Italiaanse he werken het meest treft 
is de groote eenvoud der details. F n in Frankrijk is 
het niet anders. Wel kwamen, toen I.odewijk X I V ge
storven was, en de praehtlievende Philips van Orleans 
de teugels van het bewind in handen nam, de weel
derige vormen van den zoogenaamden Rococostijl in 
zwang, doch die werden, en dit wordt meestal over 
het hoofd gezien, alleen voor binnen-decoratie ge
bezigd. De vader van dezen stijl is Gillis Maria Op
penoord, een Vlaming, die te Rome bij den beroem
den Jezuïetenpater Pozzo had gestudeerd; bij de ver
siering van het Palais Royal te Parijs werd de nieuwe 
decoratiestijl het eerst toegepast en viel toen zóó in 
den smaak, dat hij tot 1770 in zwang bleef. I.assurance, 
I.eblond, A u r é l e Meissonier hebben de voetstappen 
van ()ppenoord op waardige wijze gedrukt. Doch de 
tijdgenooten zagen zeer goed in, dat het talent dezer 
meesters, vóór alles decoratief, zich niet tot monu
mentale scheppingen leende. Toen Meissonier de gril
lige vormen, die in salons en boudoirs zulk een goed 

effect maakten, ook bij den gevel van Saint Sulpice 
te Parijs wilde toepassen, had hij geen succes met 
zijn ontwerp. Fcn bouwmeester, gevormd in de school 
van Fontana en Juvara, werd uit Italië ontboden, 
Giovanni Niccolo Servandoni, en naar diens plannen 
werd de gevel in strengen stijl gebouwd. 

De meest beroemde Fransche bouwmeesters uit den 
Rococotijd, Robert de Cotte en Germain de Bolïrand , 
die zich in de gunst van het Hof en den adel ver
heugden en die ook buiten Frankrijk een drukke prak
tijk uitoefenden, hebben aan hunne gevels almede 
een streng karakter gegeven, hoeveel weelde zij ook 
in de interieurs mochten tentoonspreiden. 

De Cotte is de ontwerper van den gevel van Saint 
Roch te Parijs, van het bisschoppelijk paleis te Straats
burg, van de paleizen te Bonn, te Poppelsdorf, te 
Hanau. De Hoffrand maakte zich inzonderheid be
roemd door de grootsche bouwwerken, te Nancy 
uitgevoerd. 

In Duitschland vinden wij één gebouw, dat, van 
hoeveel talent het overigens spreekt, toch door zijn 
al te weelderige vormen het verwijt, dat de architect, 
zijn toevlucht tot een aaneenschakeling van dc gril
ligste motieven zoekend, niet voor het ontwerpen van 
monumentale gevels berekend was, rechtvaardigt. Maar 
dit gebouw, de Zwinger, een werk van Pöppelmann, 
is als het ware de ééne bonte kraai, die nog geen 
winter maakt. Want dit paleis is een unicum gebleven 
en heeft nergens navolging gevonden. Eigenaardig is 
het, dat de op alle wijzen gebogen lijstwerken, de 
krullen en de schelpen, die zoo karakteristiek zijn 
voor den Rococostijl, hier reeds in 1710 zijn toege
past, terwijl ze in Frankrijk niet vóër 1720 voor
komen. 

Wat overigens gedurende de 18e eeuw gebouwd 
werd, heeft evenwel deze grillige vormen niet. Wel 
komen soms enkele vreemdsoortige motieven voor, 
bv. de klokketorens der kerk van den II. Karei Bor-
romeus te Weenen, die vrije navolgingen der zuil 
van TrajaiK's te Rome zijn, doch dit blijven uitzon
deringen. 

Na 1760 zien wij een verandering in de Europce-
sche bouwkunst plaats vinden. Die verandering is in 
zooverre voor de achitectuur noodlottig geweest, als 
zij de kiem bevatte, waaruit al het kwaad, dat men 
onze iye-eeuwsche stijlloosheid verwijt, is voortge
sproten. I ladden de bouwmeesters tot dusverre, hoe
veel eerbied zij ook voor het werk der Oudheid 
koesterden en hoeveel moeite zij ook deden, om het 
nabij te komen, zich van eigenlijk gezegde navolging 
onthouden, nu wordt dit anders. Sedert de 15e eeuw 
waren de antieke motieven op de meest verschillende 
wijzen gevarieerd en was ieder dezer variaties een 
zelfstandige kunstuiting van hooge waarde, doch na 
1760 komen die variaties den bouwmeesters ongepast 
voor, en meenen zij dat zooveel mogelijk trouw 
kopieeren de voorkeur verdient. 

Het is niet gemakkelijk te zeggen, wat aanleiding 
tot dien ommekeer gegeven heeft. Dat het talent om 
te varieeren niet meer aanwezig zou geweest zijn, 
kan slechts hij beweren, die nimmer een der aller
liefste Louis X V'I-decoraties gezien heeft. Maar het 
is, alsof de bouwmeesters opzettelijk hun vinding 
alleen voor de interieurs bewaren, en voor hun meer 
monumentale scheppingen geheel andere vormen kie
zen. Het Pantheon te Parijs is een voortbrengsel uit 
denzelfden tijd, die de decoraties van het Petit '1 ria-
non te Versailles zag ontstaan. 

Als men dit Pantheon, de kerk van de H . Geno-
veva, door Jacques Germain Soufflot sedert 1758 be-
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gonnen, vergelijkt met de vroegere kerken te Parijs, 
dan blijkt het pas, welk een verandering van ziens
wijze heeft plaats gevonden. De kerk der Invalieden, 
een kleine eeuw vroeger gebouwd, leent zich in het 
bijzonder voor zulk een vergelijking. Beide gebouwen 
toch hebben den vorm van een Grieksch kruis in 
plattegrond en werden door een koepel bekroond. 
Maar terwijl Jules Hardouin Mansart zijn gevels nog 
geheel vrij behandelt, al houdt hij zich in de details 
aan Vignola, weet Soufflot niets beters te doen, dan 
het portiek van het Pantheon te Rome getrouw te 
kopieeren. Mansart laat om den tambour van den 
koepel contreforten, met Korinthischc zuilen georneerd, 
voorspringen en bekroont die, als overgang naar de 
calotte, met de consoles, die reeds bij sommige Vene
tiaansche kerken der 17e eeuw werden aangetroffen. 
Soufflot maakt zijn koepel naar het model van den 
antieken peripteros, zooals dit in sommige overblijf
selen van Romeinsche tempels wordt gevonden. Rra-
mante had in den tempietto bij San Pietro in Mon-
torio te Rome iets dergelijks, doch op zeer kleine 
schaal, beproefd. 

Er is een gebouw, dat als het ware een overgang 
vormt van de kerk der Invalieden tot het Pantheon , 
en wel de St.-Paulskerk te Londen. In de gevels vindt 
men daar de motieven van Mansart, zij het ook min
der talentvol gebruikt, terug; de koepel is het proto
type van dien, door Soufflot ontworpen. Het is clan ook 
niet twijfelachtig of de Engelsche bouwkunst is sedert 
1760 op het vaste land van meer invloed geweest, 
dan in den regel wordt verondersteld. Van de Anglo
manie, die onder de regeering van Lodewijk X V I in 
Frankrijk heerschte, hebben de geschiedschrijvers ons 
vele bijzonderheden gemeld. Dat ook in de bouwkunst 
die .Anglomanie is waar tc nemen, werd tot dusverre 
nog niet algemeen ingezien. 

}L In Engeland had, al sedert het begin der 17e eeuw, 
l'alladio onbeperkt geheerscht. Zijn volgelingen ver
vielen echter al spoedig in een dor klassicisme, en dit 
kwam in de tweede helft der 18e eeuw naar het vaste
land over. Doch tegelijkertijd werden de bouwmeesters 
van Europa door Engelsche bemiddeling ook met de 
bouwwerken van de Grieken bekendgemaakt, toen 
Stuart en Revett hun bekend plaatwerk uitgaven. 

Aanvankelijk won l'alladio het van de Grieken. 
Doch de groote meester van Vicenza werd minder 
bewonderd als zelfstandig scheppend kunstenaar dan 
wel als trouw volgeling der Oudheid. Iets fraaiers dan 
een antieken tempel scheen niet denkbaar; toen dan 
ook Vignon zijn ontwerp voor de Madelcine-kerk 
moest maken, meende hij in een antieken tempel het 
ideaal voor zulk een gebouw tc vinden, en zijn tijd
genooten bewonderden zijn goeden smaak. 

Het nageslacht is van een ander gevoelen en ziet 
niet in , hoe een antieke tempel de uitdrukking is van 
den geest, die de periode, aan de revolutie vooraf
gaande, bezielde. Het ziet veeleer in het streven der 
meesters van dien tijd het begin van een richting in 
de bouwkunst, die nu al meer dan een eeuw lang van 
zeer noodlottige gevolgen is geweest. 

Want toen eenmaal navolging van, of beter nog 
letterlijk kopieeren van bestaande voorbeelden als iets 
zeer verdienstelijks beschouwd werd, kon het niet an
ders , of na de Romeinsche stijl moesten ook de ande
re stijlen een beurt krijgen. 

De middenecuwsche stijlen, tot dusverre als iets 
barbaarsch beschouwd, ziet men al in de 18e eeuw 
niet meer zoo verachten als voorheen. Reeds in een 
verzameling van meubelontwerpen in 1750, door den 
Engelschen teekenaar Halfpenny uitgegeven, komen 

enkele proeven van Gothische motieven voor, zonder
ling genoeg echter vermengd m e t . . . . Chinecsche! 
Het zou echter nog tachtig jaar duren, eer de mid
deleeuwen in de bouwkunst een rol gingen spelen. 

Voorloopig bleef de bouwkunst der Romeinen het 
meest de aandacht trekken. De mannen der Revolutie 
vergeleken zich gaarne bij die uit den tijd der Ro
meinsche republiek; Napoleon waande, toen hij Kei
zer was geworden, een antiek imperator tc zijn. Een 
schilder als David koos zijne stoffen bij voorkeur uit 
de oude geschiedenis; hij verbeeldde nu eens „de eed 
der Horatiers', dan weer „Brutus bij de lijken zijner 
zonen", of „de Sabijnsche maagdenroof". Als hij dc 
ontwerpen maakte voor de versieringen, die bij de 
talrijke feesten, door de Revolutie-mannen gevierd, 
moesten dienst doen, dan waren het alweder de an
tieke motieven, waarvan hij zich bediende. 

Napoleon wilde reeds bij zijn leven zijn daden 
vereeuwigd zien. Percier en Fontaine, die jaren lang 
de gebouwen van Rome hadden opgemeten en in 
teekening gebracht, moesten, toen zij dentriumfboog 
op de Place du Caroussel ontwierpen, dien van Con-
stantijn den Grooten tot in bijzonderheden volgen. Ook 
de are de 1'Etoilc, door Chalgrin ontworpen , is Ro
meinsch wat de hoofdgedachte aangaat. 

Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen hoe er 
een tijd geweest is, die wezenlijk als een herleving der 
Oudheid zich beschouwde. Als wij nu denken aan de 
periode van 1789—1814, dan schijnen ons die vijf-
en-twintig jaren als een orkaan, die over Kuropa heeft 
gewoed. Wij vergeten dat, terwijl de guillotine haar 
slachtoffers bij duizenden telde, terwijl de Napoleon
tische oorlogen geheel ons werelddeel in beroering 
brachten, het leven zijn gang ging. Nauwlijks was 
het schrikbewind geë indigd , of de merveilleux en de 
merveilleuses begonnen reeds met hunne dwaze bui
tensporigheden. Een daarvan was om ook in de klee
ding de Oudheid te volgen, en in het bijzonder de 
dames stelden er prijs op, om zich als Romeinsche 
matrones te vertoonen 

Nótre Dame de Thermidor, de beruchte Thérèse 
Cabarrus, later met burger Tallien getrouwd , geeft 
den toon aan en brengt de ()udheid in den smaak. 
De dames blijven, ook onder het Keizerrijk, aan die 
mode getrouw. Rij al die dwaasheid was een passend 
decor van 1 1 0 0 d e en dit werd gevonden in den „style 
Empire", den laatsten historischen stijl, dien de wereld 
heeft zien ontstaan. Iwenals die, naar Lodewijk NIV, 
Lodewijk X V cn Lodewijk X V I genoemd, is ook 
de stijl van het Keizerrijk een „style d'interieur". In 
de monumentale bouwkunst heeft hij geen sporen 
achtergelaten. 

Napoleon was naar Egypte geweest, en had toen 
oudheidkundigen en kunstenaars medegenomen, om 
dit land te bestudeeren. Zoo waren de Egyptische 
motieven in zwang gekomen en nu ontstond de „style 
empire" uit een vermenging daarvan met elementen 
uit de Romeinsche kunst. De combinatie is niet altijd 
even gelukkig, doch daar, waar mannen als Percier 
en Fontaine de ontwerpen gemaakt hebben, is vaak 
ccn goed geheel verkregen. 

Napoleon's val maakte niet plotseling een einde 
aan het klassicisme. Het bleef nog een vijf-en-twintig 
jaar in zwang, zoo in Frankrijk als in de overige landen 
van Europa. 

In ons land is A . van der Hart de voornaamste 
meester uit dit tijdperk. Zijn bouwwerken zijn niet 
van groote beteekenis; als ontwerper van feestdecoraties 
vond hij meer gelegenheid, zijn talenten te toonen. 
Van 1795 tot 1815 toe zijn in Nederland ontelbare 
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feesten gevierd ; in hoeverre de bevolking daaraan van 
harte heeft deelgenomen, kan hier buiten beschouwing 
blijven. Maar van overheidswege werd cr veel werk 
van gemaakt, vooral te Amsterdam, en zoo heeft 
Van der Hart, dc stadsbouwmeester, heel wat deco
raties moeten teekenen. Zijn ontwerpen worden nog 
in het archief der hoofdstad bewaard en zijn geheel 
en al in den klassieken geest. 

In Duitschland blijft men ook de klassieken getrouw , 
doch alleen met dit onderscheid, dat de Grieken in 
de plaats der Romeinen als voorbeelden worden ge
kozen. Xog in een tamelijk nieuw Duitsch boek over 
kunst las ik onlangs: „Die theoretisch-archaologischen 
Resultate in das wirkliche Leben e ingeführt , innen 
Kiirper und Seele gegeben zu haben, ist das unsterb-
liche Verdienst Schinkels. Er erfüllte die entartete 
Architectur zuerst wieder mit dem reinen keuschen 
I lauch antik-hellenischer Werke; er lehrte sie, die 
nach bacchantischem Taumel erschöpft einherschwankte, 
den elastischen, edel gemessenen Schritt griechischcr 
Schönheit". Ik haal dit niet aan als een staaltje van 
de valsche beeldspraak, die de Duitschers zoo gaarne 
gebruiken, als zij over kunst schrijven, maar om een 
denkbeeld te geven van de groote vercering, die men 
in Duitschland voor Schinkel gevoelt. 

Is hij die vereering waard? Is het zulk een groote 
verdienste geweest om den bouwtrant der Hellenen, 
ontdaan van zijn constructieve en symbolische betee
kenis, uit het zonnige zuiden naar het nevelig noorden 
over te brengen? Ik meen die vraag ontkennend te
mogen beantwoorden. De werken van Schinkel staan 
niet hooger dan die zijner Fransche tijdgenooten. Of 
iemand de Grieken of de Romeinen volgt, het is oud 
lood om oud ijzer. Op het volgen komt het aan, en 
dat is verkeerd, welk ook het voorbeeld zij. 

( Wordt vetvolgd) 

A R B I T R A G E K N D E A A N N E M E R S B O N D . 

De Aannemersbond is niet gesticht door mijne op
merking over arbitrage. Dat blijkt uit het orgaan 
van dien Bond. Er blijkt ook uit dat orgaan, dat hij 
nogal met zichzelf is ingenomen en de architecten 
ook in zulk een soort bond vereenigd wenscht te 
zien. Het verwijt, dat hij de architecten maakt, over 
weinig begrip van solidariteit, en de aanwijzing daarbij, 
dat „het vereeningsleven , anders dan om prentjes te 
kijken, in de lucht zit", is misschien goed bedoeld, 
maar toch niet erg netjes en in den vorm. Ik had 
dit van aannemers, die steeds blijk geven van een 
ongeëvenaarde kunst van zinsuitlegging, beter ver
wacht. Maar dat is in dit geval, waarbij het niet om 
de dubbeltjes gaat, van minder belang. 

(h'crigcns meen ik uit tie wijze, waarop de Aan
nemersbond optreedt, te mogen opmaken dat hij 
veel van zichzelf verwacht. Zulk een koestering is zeer 
zeker loffelijk. als men zichzelf maar niet overschat. 
Dat kan den beste gebeuren; daarom zal de Aan
nemersbond met de veelheid van zijn begrip van 
solidariteit het aan den eenling met zijn weinig be
grip niet euvel duiden , dat hij van die veelheid ook 
veel grooter dingen had verwacht, dan een hemel en 
aarde bewegen voor een rechthebberij en voor dingen, 
die nooit de wereld uitgaan, voordat de overtuiging 
bij het Rijksbestuur, de provinciale en de gemeente
besturen algemeen gevestigd is, dat het publiek uit
besteden van bouwwerken een schandelijke taktiek is 
geworden, om voor het minste geld het meeste werk 
gedaan te krijgen. 

Als de Aannemersbond zoo krachtig is als hij blijk

baar meent te zijn, dan behoort er binnen betrekkelijk 
korten tijd voorgoed met het stelsel van publiek uitbe
steden gebroken te worden. Eerst dan kan in ernst van 
een contract tusschen gelijkgerechtigde partijen sprake 
zijn. Dan zal het niet meer noodig zijn zich druk te 
maken voor dwaze bepalingen in de A . V . Die zullen 
dan van zelve vervallen. 

Evenmin zal de Aannemersbond zich dan meer be
dienen van malle uitvallen tegenover dc architecten, 
daar is hij dan „te groot voor geworden". Ook zal 
dan het begrip van solidariteit bij de architecten zoo 
vérstrekkend zijn, dat ze niet langer kunnen nalaten 
het voorbeeld van de aannemers te volgen, waarvan 
dan bewejen is, dat het inderdaad een goed voor
beeld is. 

Ik hoop voor de aannemers, die hun vak verstaan, 
en voor de architecten, die meer doen dan „prentjes 
kijken" , dat de Aannemersbond met zijn veel begrip 
van solidariteit zooveel gevoel voor rechtschapenheid 
zal ontwikkelen, dat niet een schijn van recht ver
kregen wordt, maar dat de oorzaak van alle ellende, 
die in het stelsel van publiek uitbesteden is gelegen, 
worde weggenomen. 

L . M . M O O L E N A A R , 

Adi.'Directiur ttcr Gemeentewerken» 
Gtoningen, Nov. 1897. 

D E J A L O E Z I E É N F A B R I E K V A N D E F I R M A 

J. F . K R O N E R & Z O N E N , T E A M S T E R D A M . 

In de Spuistraat te Amsterdam is een nieuw flink 
gebouw verrezen, dat door zijn gevel reeds dadelijk 
de aandacht trekt. Hierin is de nieuwe fabriek van 
de firma J. F. Kroner & Zonen gevestigd. 

Het nieuwe gebouw, dat een gevelbreedte van 14 M . 
heeft, is aan de achterzijde verbonden met een perceel 
aan den Singel, dat gedeeltelijk als kantoor en berg
plaatsen voor oude en nieuwe jaloezieën dienst doet. 

In het gebouw aan de Spuistraat is het grootste 
gedeelte ingenomen door de werkplaats, waar het hout 
bewerkt wordt, en een entresol voor opslagplaats van 
hout. Hiernaast ligt de monsterkamer, waar men tal 
van fijne goederen kan zien, door de firma in den 
handel gebracht. Een der nieuwste artikelen zijn de 
parkettapijten, samengesteld uit smalle stukjes hout 
welke te samen een indruk maken als een parketvloer. 
Tevens zijn hier de glas-jaloezieën ruim voorhanden. 
Naast de monsterkamer is een corridor, als toegang 
tot het kantoor, dat achter de monsterkamer en in 
het gebouw .Singelzijde gelegen is. Naast het kantoor 
is een teekenkamer en magazijn voor ijzerwerk. 

Op de eerste verdieping bevindt zich een werkplaats, 
waar de marquises en rolluiken in elkander gezet 
worden, en daarmede in verband een lokaal, waar de 
linnen zonneschermen worden vervaardigd. Op de 
tweede verdieping is een goed verlichte schilders
werkplaats; hier worden de groote winkclgordijnen 
beschilderd. 

Het oppervlak, door de fabriek ingenomen, is -b 
500 M - , de verlichting is overal zeer goed, de ver-
diepinghoogten flink genomen; de balklagen, alle van 
Amerikaansch grenenhout, geven een royaal en zinde
lijk aanzien. 

Ongeveer veertig arbeiders vinden hier hun werk. 
De gevel is goed geslaagd, vooral het bovenge

deelte, uit donkerroode baksteen opgetrokken en ver
sierd en afgewisseld door grocnverglaasde profielsteen , 
terwijl twee flinke hardsteenen friezen gelegenheid 
geven tot het aanbrengen van den naam en het be
drijf van de firma. 
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De architect van dit in zeer veel opzichten goed 
geslaagde gebouw is de heer J. H . C. Kroner te 
Groningen; de aannemers Kiel en Van den Hos 
waren met de uitvoering belast. 

B IJ D E 1' L A T E N . 
De platen geven een reproductie van de teekening 

der te Zwolle in aanbouw zijnde Ambachtsschool. 
De werkzalen zijn allen op den bcgane-grond ge

legen , terwijl de verdieping is ingericht voor teeken
en hcrhalingsonderwijs. Verder vindt men op deze 
verdieping de noodige lokalen voor de naar dit ge
bouw over te brengen burger-avond- en teekcnschool. 

Heide inrichtingen komen onder één hoofd, docli 
zijn voor het overige geheel van elkander gescheiden. 

Aanvankelijk zullen op de Ambachtsschool dc vol
gende vakken worden onderwezen, als : smeden l bank
en vuurwerk), timmeren, meubelmaken en verven. 

Het gebouw komt geheel vrij te staan op den Spin
huiswal. Terrein voor eventucele uitbreiding is aan
wezig, evenals een open speel- en stclplaats. 

De bekapping is zoodanig ontworpen , dat de zolder 
zoo noodig tot teekenlokalen kan worden ingericht. 

In het gebouw bevindt zich een woning voor den 
concierge, die echter geen directe gemeenschap met 
de school heeft. 

De hoofdingang tot het gebouw ligt aan den voor
gevel ; voor dagelijksch gebruik is een zijtoegang aan
wezig. De kamer voor den directeur is, evenals de bc-
bestuurskamer, op de verdieping gelegen; de aftim-
mering dezer lokalen zal door de leerlingen worden 
uitgevoerd. 

Ook voor den bouw worden verschillende onder
deelen door de leerlingen vervaardigd, als: sloten , 
schuiven, sierankers, windvaan en andere dakorne-
mentcn, de trapleuning enz. 

De verwarming zal geschieden met gewone kachels, 
aangezien centrale verwarming voor deze inrichting 
minder wenschelijk wordt geacht. 

Het geheele gebouw wordt in kleurige steen opge
trokken , met gebruikmaking van natuurlijke steen 
voor banden , lijsten, toog- en slotstukken, dorpels 
enz. 

Het werk werd aangenomen door den heer C . ter 
Horst, te Zwolle, voor de som van f 53,000. 

" P R I J S V R A G E N 
FRIESCHE BOUWKRING. 

In do jongste vergadering werd besloten tot het uitschrijven 
der volgende prijsvragen: 

1. een ijzeren afsluithek niet wachthuisjes ol' kiosken; 
8*. cono muziektent; 
3. een brugjo over den vjjver; 
4. eene overdekte gaanderij 1 

allen voor één openharen tuin, wuurvoor wordt uitgeloofd: voor 
elk afzonderlijk een prijs van ƒ 12.50, met diploma der vereeni
ging. 

Het programma luidt uls volgt: 
1°. U Z E R E N AI-SI.I 'ITIIEK i;x WAUIÏHI is.u.s. Do tuin grenst ann een 

singel, waarvan ter afscheiding het ontwerp van 8U M. hekwerk 
gevraagd wordt, met draaibaar inrjjkek en 2 idem hekjes er 
naast voor voetgangers. Het wordt dea ontwerper vrijgelaten, 
ijzeren of steeoeu hekpijlers te gebruiken: het geheel moet rusten 
op gemetselde grondniuurtjos met hardsteenou neuten. 

Verondersteld wordt, dat do toegang in het midden van den 
tuin ligt. 

Ter y.jjdo van elk der kleine toegangen wordt het ontwerp ge
vraagd van een wachthuisje, waarin tevens een loket voor afgifte 
van toegangsbewijzen. 

(ievraugii wordt: een plattegrond mot opstand, op eeno schaal 
1 a 25, uitgevoerd in Oost-lndischen inkt; 

eeu zijaanzicht mot doorsnede van een der wachthuisjes op 
eene schaal van 1 ii 5 c.M., cn eindelijk 

cenigo details van de voornaamste onderdeelen op ware grootte. 
De behandeling der teekening voor boide laatste wordt vrijgelaten. 

2°. MUZIEKTENT. Voor doDzelfden tuin wordt tevens hot ontwerp 
eener muziektent gevraagd, tor oppervlakte van pl. m. 50 M-

binnenwerka, aan alle zjjdon open en waarvan de vloer 1.20 JL 
boven den begane-grond ligt. Overigens wordt de vorm geheel 
aan den ontwerper overgelaten. Uo voet moet geheel van motsel-
steen zjjn, met gebruikmaking van natuurlijko steen en tevens 
een bcrgkolder vormen, liet verdero gedeelte vun bout samen te 
stellen. 

Er wordt gevraagd: een opstand cn eene doorsnede op eeno 
schaal van I ii 25, uitgevoerd in Oost-lndischen inkt. 

Verder eenige detuils van de voomaai ste onderdeelen, schaal 
1 ti 5: behandeling vrij. 

3". B R U O J E OVER E E N VIJVER. De brug wordt verondersteld vast 
to zjjn met een ss van UU" op dio vnn den vijver, waarvan de 
waterspiegel breed 3 M . ; de hoogte van de paden boven den water
spiegel 1.20 M . ; de valling van de taluds 1 op 1; hrecdto vnn 
het dek tusschen de leuningen 3 M. Do samenstelling moet go-
lleel zijn vau bout. 

Verlangd wordt een plattegrond met zijaanzicht en dwars
doorsnede op schaal van 1 a 25 in Oost-lndischen inkt. 

Detuils van de verbindingen van liggers, dek eu leuningen op 
eene schaal van der ware grootte; behandeling vrij. 

4". G A A N D E R I J , Eindelijk gevraagd: cen ontwerp van eene over
dekte gaanderij, tevens ingericht voor zitplaatsen, welke, zomers 
aan beide zijden open zijnde, 's winters met glasdeuren en ramen 
gesloten kan worden. De einden sluiten aan gebouwen en aau 
beide zijden voldoende toegangen van uit den tuin. 

Met geheel is 25 M. lang en 5 J l . breed, met in het midden 
aan beide zijden cen uitsprong van pl. m. t J l . De vloer van te
gels 1 -VI. boven den begnne-groud. De bovenbouw samen te 
stellen van hout 

Gevraagd wordt een aanzicht en 1 of 2 doorsneden op een schaal 
vau r

3 5 der ware grootte, uitgevoerd iu Oost-lndischen inkt. 
Verder eenige details op een schaal 1 ii 5; behandeling vrij. 
De inschrijvingen der teekeningen en vun de toelichtingen moe

ten door een andere hand dun dio dos ontwerpers pluuts hebben, 
De inzonding moet franco geschieden véor of op 15 J-'ebruari 

18DSJ ann hot adres vau den heer II. l'cddema A z . architect. 
Twccbnksmai'kt 25 to Leeuwarden. 

De stukken moeten voorzien zijn van een merk of motto, dat 
oveneens op het couvert, waarin de naam van den vervaardiger ge
sloten is, moet zijn aangegeven, benevens ecu correspondentie
adres. : 

De ingekomen nntwoorden worden gesteld in handen van een 
jury, bestaande uit de heeren: ti I.ooman, directeur der gemeente
werken; H. J . de (iroot, directeur der ambachtsschool, eu 1'. 
Doorn, leeruar uuu de ambachtsschool, allen te Alkmaar. 

De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der vervaardigers, 
die, evoculs do overige mededingers, moeten gedoogen, dat vau 
wege dc vereeniging do ingekomen antwoorden worden tentoon
gesteld cn desnoods met het rapport der jury in druk gebracht, 
liij dc tentoonstelling /al tevens het rapport der jury tor inzage 
gelegd worden. 

Nu alloop hiervan moeten do ontwerpen bij den secretaris bin
nen vier weken worden afgehaald. 

De mededinging wordt voor alle belangstellenden opengesteld. 

HOOFD VOOR HET WEEKBLAD „HOLLANDIA". 
Up do prijsvraag voor een geteekend hoofd voor het weekblad 

„Hollandia", dat to Londen verschijnt onder leiding van den beer 
Jack T. Grein en ouder redactie van mcj. Johanna Volz, zijn 2b' 
ontwerpen ingekomen; ze werden beoordeeld door do redactie 
vun „Hollandia1', geadviseerd door den heer I, Alma T'udema. 
Als hoofdeischen waren gesteld: artistieke opvatting, typisch liol-
landsch karakter en zuiverheid vim afwerking. 

Geen der ingekomen teekeningen beantwoordde echter aan dozo 
ilrio hoofdvcreisehten. Besloten werd den uitgeloofden prijs van 
/ÖO te vordceleu tusschen den teekenaur vuu het meest typisch 
Hollandsche ontwerp W. S. (den lieer Willy Sluiter te /.wijndreebt) 
en dien van den Kop, waarmede „Hollandia" thans verschijnt 
„Ken lang leven" (den heer N. van der Waals te Arnhem). 

MEUBILAIR EENER ARBEIDERSWONING. 
Op deze prijsvraag, uitgeschreven door de aid. Haarlem der 

Atnatuh. lol bev. dor Bouwkunst, zijn zes antwoorden ingekomen, 
onder de motto.s „Arbeid". „Tehuis", „Burgerlijk", „1'U.N",„Zum 
Hause" eu „Arbeid" (B). . . . 

Deze antwoorden ziju in handen gosteld eener jury, die bestaat 
uit de heeren ,1. Wolbers, P. vuu Thiel, J . Baron, A. J . Scherpen-
huizen eu II Schollen. 

>*n de uitspraak der Jury zullen do teekeningen op nnder aan 
te geven tijd en plants tentoongesteld worden. 

KONINKLIJK INSTITl I T V A N ÏNULNIELRS. 
Het Instituut hield den 'Men November eon vergadering, die 

in velerlei opzicht belangrijk mag worden genoemd. Vooreerst 
rustte op den president J . !'. VV. Conrad de plicht om cen tweetal 
sedert do vorigo vergadering afgestorven ledon to herdenken, die in 
verschillend opzicht eene belangrijke plaats onder het lodental bob
ben ingenomen. Hot was in do eerste plaats het honorair lid mr. J . 
Heemskerk Az , dio bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan 
van het Instituut in 18U7, tegelijk mot andero uitstekende mannen, 
als zoodanig werd benoemd cn, in weerwil van zjjne gewichtige 
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betrekkingen en bezigheden op staatkundig gel» cd, steed e vnn 
zyn belangstelling in het Instituut de blijken gat'; in de tweede 
plaats de mede-oprichter (1847) van het Instituut K. H. van 
Bred erode, die helungryke bijdragen iu de werken van het 
Instituut het licht deed zien en die, zooals uit zyn uitersten wil 
is gebleken, een zeer iianzienlijke geldelijke bijdruge beschikbaar 
stelde om de vervulling van een sedert lang gekoesterden wensch, 
hot bezit van ecu eigen gebouw, voor die instelling mogelijk tc 
maken. 

l'it verschillende inededoelingen van den president bleek, hoe
zeer bet Instituut in den vreemde wordt gewaardeerd cn een 
vriendschappelijke verhouding bestaat met buitenlnndscho genoot
schappen, wier streven zich op technisch terrein beweegt. 

De in deze vergndcring goedgekeurde notulen der Instituuts
vergadering van 1 t September 1897 behelzen een door den secretaris 
J . Tidcman opgesteld uitvoerig verslag van do feestviering ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Instituut op Bl 
Augustus j l . , waaruit insgelijks kan blyken hoe hoog het Instituut 
niet slechts in het buitenland, maar ook in Nederland staat aan
geschreven en waarin in het bijzonder dc aandacht werd ge
vestigd op het te dezer gelegenheid door het Instituut uitgegeven 
belnngryk Gedenkboek, dat ook uit een artistiek en typographisch 
oogpunt zeer do aandacht verdient. 

Ken tweetal wetenschappelijke bydrageu waren aan den Raad 
van Bestuur aangeboden, de eene van bet lid K. C. J . van den 
Steen van Ommeren over de methode ter bepaling van de fout in 
den brekenden hoek van een prisma, de andere van het lid A. Klink 
Sterk over regen, verdamping eu kwel in den Huurlemmcniiecr-
polder, zich aansluitende aan eene vroeger door het lid II. E. de 
Bruyn gedane mededeeling over dat onderwerp in het algemeen. 

Ken tweetal belangrijke voordrachten werd gehouden. Ilet eerst 
werd hot woord verleend nan het lid N C. Kist, die eon uitvoe
rige, door een aantal keurige instrumenten en ophelderende tee
keningen toegelichte voordrucht hield over het waarnemen van 
spanningen in spoorwegbruggen. Spreker stolde zich daarbij ten 
taak: lo. het doel van bet meten van spanningen in hoofdtrekken 
aan te geven; 2o. iu verband hiermede bij een voorbeeld, en wel 
bij de dwarsliggers aan de bruggen bij Bommel en Moerdijk, op 
de verr-chillen tusschen de berekende en de wuargenomen span
ningen te wijzen; 'So. een nieuwen spanningmeter to beschrijven, 
welke wus geconstrueerd nadat de uitgebreide waarnemingen,die 
hier-te lande worden gedaan, vroeger onbekendo eischen hebben 
leeren kennen, waaraan spanningmeters moeten voldoen. Deze, 
tot in de kleinste bijzonderheden tredende voordracht werd met 
groote aandacht gevolgd en gal tot een belangrijke gedachtenwis-
oeling met de leden 11 M. Grutama, II. J . K. Wenckebach, jhr. 
O. J . A. Repelaer van Driel, J . C. De Bruyn, J . Sehroodcr van 
der Kolk en M. C. .1. Piepers aanleiding. 

Hierna, werd het woord verleend aan liet onlangs benoemd ge
woon lid II. Baucke, die met oen belangrijke mededeeling over 
het mikroskopisch onderzoek van metuuMegeeringcn reeds zijn 
intrede bij het Instituut had gedaan en nu op uitnoodiging van 
den Kaud van Bestuur het Instituut had vertegenwoordigd by het 
op 23 tot 25 Augustus jl. tc Stockholm gehouden Congres van 
den ..Internationalen Verband türdie Materialprüfung der Technik" 
en thans een voorloopig verslag uitbracht omtrent het op dat 
Congres verhandelde, waaromtrent spreker zich voorstelt nader 
moer uitvoerige mededeelingen te doen, die zich moer bepaald 
op technisch gebied sullen bewegen. L'it het door den spreker 
thans reeds medegedeelde cn een dientengevolge gehouden wis
seling van gedachten met de leden Schroeder van der Kolk en 
Wenckebach bleek onder anderen, dat dit Congres, voorul ook 
wat betreft de vraag of dc bedoelde Vereeniging zich ten doel 
stelt eenvormige voorschriften vast te stellen, gegrond op weten
schappelijke gegevens, betreffende het onderzoek van materialen, 
nog slechts een voorbereidend karakter dratigt, in afwachting van 
hetgeen de Tentoonstelling, in I!*ÜÜ te Parijs te houden, op dit 
gebied zal opleveren. 

Ten 3 uro sloot de President de vergadering. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
A F D E E L I N G A R N H E M . 

t'etgader Iloensdag 27 Oe/ober 1807 
Met een opwekkend woord van den Voorzitter werd de eerste 

winterbyeenkomst geopend. Spreker hoopte dat alle leden zullen 
medewerken om zooveel mogelijk de Afdeeling aan haar doel te 
doen beantwoorden, en dit zullen toonen door den rooster voor 
de spreekbeurten met hunne handteekeniug te voorzien. 

Voor de door dc Maatschappij in 1808 uit te schrijven vragen 
worden, na eenige bespreking, de volgende geformuleerd: 

1. Op welke wyze kan men in do burger-woonhuizen zonder 
groote kosten eene doeltreffende ventilatie aanbrengen r 

2. Op welke wyze moet men yzereunstructiën versieren':1 

3. Waarom worden do kamerdeuren in onze huizen niet met 
dubbele sponningen gemaakt, zooals in het buitenland? 

4. Wat is bekend over het gebruik van evcelsior-platen cn wat 
is dc bevinding van dit materiaal;' 

5. Wat is de reden dat er in Nederland geen Rijksproefhtatiun 
bestaat f 

Na bezichtiging van do antwoorden op de prijsvragen van 1806, 
sloot do Voorzitter deze eerste bijeenkomst eu bleet men nog ge* 
ruimou tijd bijeen. 

TECHNISCHE V A K V E R E E M GING. 
A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 

Vergadering van Maandag H Xovember 18!>7. 
Na voorlezing en goedkeurin." der notulen wordt onder meer 

medegedeeld een kennisgeving van hot hoofdbestuur, dat te 
Enschedé een nieuwe afdeeling der Technische Vak ve ree inging 
is gevestigd. 

Hierna wordt het woord verleend aan den heer F. II. C. M. 
Hoek, werktuigkundig ingenieur, tot het houden zijner voordracht 
over het onderwerp „Dc metallurgie van het yzer". 

Iu een boeiende rede beschreef spreker helder en duidelyk het 
voorkomen van het ijzer in de verschillende ertsen, het winnen 
van bet ruw yzer door smelting en de verschillende bewerkingen 
die het heeft tc ondergaan, eer het in een der drie hoofdvormen, 
als gietijzer, smeedijzer of staal in den handel kan worden gebracht. 

In gedegen toestand wordt het zelden aangetrolfon. De meteoor-
stecnen, die nog voortdurend op onze aarde neervallen, bevatten 
vrij aanzienlijke hoeveelheden ervan, steeds vergezeld met nikkel 
en moestal nog met cobalt, mangaan, chromium, phosphorus, 
zwavel en kool. Oodegen ijzer van aardschen oorsproag is nog 
zeldzamer. 

Hot platina van het Urulgeber^te is er steeds mede gemengd. 
Dc ijzerertsen, die voor afscheiding van het metaal kunnen dienen 

zijn: magncetyzersteen, roodyzersteen , yzergluns. hrutnyzersteon, 
spaatijzersteen in zijn verschillende vormen, als spherosidcriet, 
black band enz., hetwelk veel voorkomt in de kolenbeddingenvan 
België en Engeland , en het ferromungaHii 

Van de boven opgesomde ertsen worden nu do oxyden het meest 
gebruikt om daaruit door reductie het ijzer te verkrijgen. Magneet-
ijzersteen, ijzerglans en roodyzersteen in zuiveren toestand kunnen 
zonder eenige voorbereiding daartoe dienen, terwijl i-pantyzerstoon 
en bruinijzersteen slechts behoeven verhit te worden, om iu oxyden 
over te gaan; het een onder verlies aan koolzuur, het ander 
vnn water. 

Zwuvclijzers worden niet gebruikt wegens dc moeilijke bewerking 
en omdat er toch geen goede gebrek aan grondstof bestaat. 

Spreker gaf nu eon beschrijving vau het hoogovenproces 
dienende voor de fabrikage van ruw ijzer, zoouls dit proces ge
leidelijk ontstaan is uit liet smelten der ertsen door middel vnn 
houtskool iu groeven in deu grond, waardoor men direct smeed -
yzer verkreeg1; daarna de toepassing van ingeblazen lucht, eerst 
door middel van primitieve blaasbalgen en later van krachtige 
bluaswerktuigeii; liet gebruik vau cokes en verwurmde lucht; 
stoom voor het roosten der ertsen enz. cn verder do hoogoven in 
zijn tegenwoordigen vorm. 

Daarna volgde de beschrijving van de verschillende metboden 
tot het ve'werken van gietijzer tot • meedijzer eu staal. 

Ue hoofdzaak van deze bewerking beeft teu doel om het kool
stofgehalte op de juiste verhouding te brengen. Dit geschiedt 
door middel van het z. g. fri-sehen of louteren, waarbij liet ijzer, 
uit den hoogoven verkregen, opnieuw wordt gesmolten, en onder 
gestadig omroeren en inblazen van lucht, de daarin tc veel aan
wezige koolstof wordt verbrand. 

Bij de methode van Bessemer verkrijgt men hetzelfde, doch 
zonder opoffering van b-andstof, door het gesmolten ijzer uit den 
hoogoveu op te vangen iu een retort en daar lucht door heen 
te blazon. 

Meestal blaast men zoolang lucht in totdat al de koolstol ver
brand is en voegt dan aan dc gesmolten massa een bepaalde 
hoeveelheid spiegelyzer toe. waarvan do verhouding aan koolstof 
nauwkeurig bekend is, zoodat men hiermede het koolstofgehalte 
van de geheele mussu volkomen naar verkiezing kan regelen. 

Ken verbetering van de Bessemennethode is het Thomusproeos, 
waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van phosphorrijk 
ruw yzer. Siemens Martin maakt voor hetzelfde doel gebruik van 
de door Siemens uitgevonden regeneratie oven, 

Vervolgens verklaarde spreker het z. g. temperen, waarbij 
kleine voorwerpen van gegoten yzer in gesloten ovens, aangevuld 
met poeder van roodyzersteen, eenige dagen lang sterk worden 
verhit, tot de koolstof eruit weggenomen is; verder de manier 
om uit smeedijzer staal te maken door het koolstof te doen op
nemen, het z. g. cementeeren enz., cn de methode van Krnpp, 
die om de hoogst mogelyke homogeniteit te verkrygen, het metaal 
smelt in opzettelijk daartoe vervaardigde kroezen iu ovens, die 
tot den hoogsteu graad van witgloeihittc worden gestookt. 

.Na dc pauze had de voorziening inde vacature van 2e-secrotaris 
plaats. Hiertoe wordt verkozen dc heer J . 1. van Wuyckhuise, 
die de benoeming aannam. 

Met een woord van dank aan den spreker, wiens rede. getuige 
het applaus, met veel belangstelling was gevolgd, en een op
wekking aan de leden, om tegenwoordig te zyn op do buiten* 
gewone vergadering , die tegen Mauudng 22 Nov. zal uitgeschreven 
worden . sluit de President deze vergadering. 

Na afloop der vergadering gaven een zet tul geïntrodueeerden 
het voornemen te kenneu als lid der Vereeniging toe te treden. 

ARCHITECTURA ET AMIOITIA TE AMSTERDAM. 
10dl.»/( vergadering van Woensdag 10 Xov, 1N07. 

Nu langdurige afwezigheid was de Voorzitter, de heer Joseph 
Cuypers, wederom aanwezig om do vergadering te leiden. 

liet woord werd gegeven aan den heer J . A. van der Kloes, 
leeraar aan do Polytechnische School to Delft, tot het houden 

van een voordracht over „de baksteen-industrie in Nederland en 
zijne koloniën'*. 

Spreker begon erop te wyzon, hoe weinig ontwikkeld deze 
industrie in lndië is; hoewel de grondstoffen, leem cn klei, van 
uitnemende qualiteit zyn, kan men daarmede niet genoeg en 
voldoende ovorweg. 

In de Solo-vallei op Java worden belangrijke bevloeiingswerken 
gemaakt, waartoe een enorm aantal baksteencn benoodigd zyn. 
De heer Van der Kloes heeft op verzoek uit lndië deze onder
neming met raad cn daad bijgestaan. 

Kr worden nu volyens zijne plannen groote Waalstoen-ovens 
gebouwd, nadat vooraf door hem proeven mot de Indische leem 
genomen zijn; deze ovens worden nu zoo ingericht dat B6000 steen 
per dag kunnen worden afgeleverd 

Hierdoor belooft lndië een blijvende* goede steen-industrie te 
krijgen. 

Voorts besprak dc heer Van der Kloes in zijn geheel de vorming 
van baksteen en maakte alles duidelijk door teekeningen en steenen, 
ter vergadering aanwezig. Een warm applaus toonde spreker dat 
zijn voordracht zeer op prijs werd gesteld: de aanbieding van 
het Eore-Iidmaatschap, waarmede spreker op voorstel van deu 
heer Leliman werd vereerd, strekte hem ten bowijzc van de 
ingenomenheid der Vergadering. 

Na eenige huishoudelijke bezigheden werd do vergadering ge
sloten. 

H I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAYENUAGE. HO zechuvencommissio uit den Gemeenteraad 

heeft tot deskundigen voor de beantwoording" van de door den 
Minister van Waterstaat gedane vragen betredende de weusehe-
lykheid van eene havon voor bomschuiten te Scheveningen be
noemd de heeren 11. E. do Bruyn, hoofdingenieur van den water
staat alhier, A. A. Bekaur, hoofdingenieur 2e kl. te Middelburg, 
en J . A. Lindo', directeur der gemeentewerken alhier. 

— In do Staatscourant vindt men een verslag over proefne
mingen met het stoomrijtuig systeem Scotto in het (iroothertogdom 
Luxemburg, ingevolge opdracht van den minister van waterstaat 
bygewoond door het lid van den Raad van toezicht op de spoorweg
diensten O. Kits van Ileyningon cn den ingenieur voor het stoom
wezen tier spoorwegdiensten J . J . F. Pennink. 

De automobiles, system* Scotte, onderscheiden zich van andere 
dergelijke rijtuigen voornamelijk daarin, dat zij belangrijk meer 
reizigers kannen vervoeren. Dc uitvinder zelf geeft dun ook aan 
zijn uitvinding den naam van .Trains Scotto". Er worden twee 
soorten vervaardigd; de eene voor rcizigors en do andere voor 
goederen. Proeven werden alleen genomen met eerstgenoemde 
soort en hoewel zij goed voldaan hebben, blijft het de vraag 
of het in Nederland uitvoerbaar is zulke zware voertuigen over 
de wegen to doen loopen; het beladen stoomrijtuig weegt onge
veer ÖOCO K O . , zoodut do wielenbelasting 1250 Kt», bedraagt. 
De geringe breedte van do verharding van het meereudcel onzer 
wegen zal oorzaak zyn. dat het stoomrijtuig by het passeeren 
van andere voertuigen bet verharde deel moet verlaten en eene 
insnijding in den berm maukt. 

A M S T E R D A M . De Gemeenteraad hoeft bet voorstel van B. en W. 
omtrent verkoop vau de terreinen aan de zuidzijde der Raad
huisstraat voor /'300,000 aangenomen. 

— De Gemeenteraad bosloot met 2!) tegen 15 stemmen tot ge
meentelijke exploitatie der gusfubrieken. 

Unitair . Door do Maatschappij tot Exploitatie van Staatssnoor-
wegen zijn nieuwe voorwaarden vastgesteld omtrent benoembaar
heid tot werkmeester by den dienst vnn tractie en materieel; 
ten einde don candidateu gelegenheid tc geven zich de noodige 
kennis eigen te maken, is door do Maatschappij een cursus ge
opend, waartoe uitsluitend worden toegelaten jongelieden, die 
k-jnuen overleggon een getuigschrift van voldoend eindexamen 
eener hoogere burgerschool met 3*jarigen cursus, het bewijs van 
toclatiug tot de 4c klasBC eener hoogere burgerschool met 5-jarigen 
cursus of het bewijs van met gunstig gevolg afgelegd eind
examen der kweekschool voor machinisten te Amsterdam. Voor 
nadcro inlichtingen wendo mon zich tot de Maatschappij. 

— Dc Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen heeft 
met do Eerste Rottordamscho Muutschappy vuu Verzekering op 
het Keven tegen Invaliditeit een overeenkomst getroffen, waarbij 
van af 1 Januari het personeel, in dienst van de Spoorweg
maatschappij en dut vau aannemers en onderaannemers van do 
.Maatschappij, zoowel vun in het openbnur als onderhands aun te 
bestoden werken, tegen do geldelyke gevolgen van ongelukken 
verzekerd is. 

HAARLEM. Gedeputeerdo Staten der provincie Noord-Holland 
hebben zich tot do gemeentebesturen dior provincie gericht met 
eenige vragen betrekkelijk den toestand der fundeoriugen vuu 
openbare gebouwen. 

Uitgaande van bet streven dor waterschapsbesturen naar eou 
zoo laag mogelyken waterstand, door het zomerpeil dor water
schappen te verlagen en daarmede nog steeds voort te gaan, wij/en 
Gedep. Staten opliet ernstige van don toestand waarin gebouwen 
ge ruk cn door het boven water komen der palcu, waarop de fun
deeringen van vele bouwworken zijn aangelegd, wyl namelijk daar
door die palen vergaan en zoodoende inenig gebouw met onder- Teekonaar. Hand-, 
gang bedreigd wordt. Gewezen wordt o. a. op de kerktorens van salaris naar werkz. 

Purmerlund en Xundordorp, waarvan do eerste reeds is moeten 
gesloopt worden en do laatstgenoemde evenzeer dreigt te ver
vallen. 

Daardoor achten Gedep. Staten het noodig, bijtijds maatregelen 
te nemen om het gevaar te koeren, opdat niet menig bouwwerk 
in de provincie in hetzelfde lot zal doelen. 

Gevraagd wordt o. a : hoeveel, bij houten fundeorineon, de 
bovenkant daarvan hooger of lugor ligt dan het oppervlak vau 
het meest nabij zjjnde water; - net vroeger aangenomen zomer
peil van het waterschap, waarin het onderzochte gebouw is ge
legen; het getal malen dat dit peil is verlaagd en hoevool die 
verlaging bedraagt; of het houtwerk der fundeeringen meer 
of minder is aangetast. — en of er ook afwijking iu den lood
rechten stand bij die gobouwen is waar to nemen. 

- Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende de maand 
October door 818 personen bezocht, terwyl vele book- cn plaat
werken, betrekking hebbende op de decoratieve kunst en het 
kunstambacht, kosteloos tor lezing werden gezonden naar ver
schillende plaatsen in ons land Voor nadcro inlichtingen omtrent 
bet uitleonen van hoek- en plaatwerken riehto men zich tot den 
conservator van het museum. 

ZWOLLE Woensdag jongstleden werd in de R.-K. kerk van don 
H. Michael hot gedenkteeken onthuld ter eere der nagedachtenis 
van Tlmmas ft Kcinnïs. Dit monument, geheel in bergsteen uit
gevoerd, is vervaardigd naar het ontwerp vau deu heer Mengel
berg to Utrecht, wien de zegepalm in den wedstrijd word toe-
g kond Op do uitgeschreven prijsvraag kwamen indertijd IS ant
woorden in. 

van den hoofdumbto-
J . C. L . Jonkergouw 

P K R S O N A L I A . 
— Hij den aanleg van Staatsspoorwegen in Ned.-Indië zijn over

geplaatst naar de lijn Batavia—Tangerang—Bantam de bouw
kundige ambtenaar le kl. I'. J. Nellestcyn, de bouwkundigo 
ambtenaar 2e kl. F. K. A. van Bjjlevelt, en de inl. teekenaur Ie 
kl. Bargowo, 

— By den Waterstaat in Ned-lndië is: 
b e l a s t : met de waarn. der betrekking van hoofding 2e kl. 

de hoofdambt, op non-act. W. K, Hoeken, laatst hoofding. lo kl.; 
i n g e t r o k k e n : het 'besluit, waarbij do architect 2e kl. C. 

Doesberg tijdelijk is gesteld ter beschikking van Dr. Th. J . van 
Buuren, hoofdambtenaar, belast met do voorbereidende maat
regelen v . ior de zoutverpakking; 

t ij d 0 I ij k g e s t e l d : ter beschikking 
naar Dr. Th. .1. van Buuren voornoemd, J 
en zulks als bouwkundige. 

— Bij beschikking van deu Minister van waterstaat is de civiol-
ingenieur A. K Zweede benoemd tot buitengewoon opzichter by 
werken aun de spoorwegbrug over het kanaal te Vluko en zijn 
J. Breed te Zijpe. P. van der Mey te Wijk nan Zoo, P. Woy to 
(iroote Keten en (ï. Iluremun te Schoor!, benoemd tot buiten
gewoon opzichters bij de zeewerken in Noord-Holland. 

— Door den Minister van koloniën is do heer 1. A. O, Job 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-generaal van Neder* 
lftiulseh-Indië om tijdelijk to worden benoemd tot ingenieur voor 
de zoutbriquettenfabriek to Soemanap. 

— Op de voordracht voor directeur der Utrochtscho Tram maat
schappij ZÜ" geplaatst do heeren C'. P. J . Verhoesen, gopens. 
ingenieur; W. I\ Sehrüder, majoor paardenarts, en J . A. Kals-
hovea , gepens. kapitein der infanterie. 

— Bjj kon. besluit is de heer M. II. C Huron du Tour, op 
zyu verzoek, met ingang van 1 Dcc. 1807, eervol ontslagen uit 
zyu betrekking van technisch ambtenaar le kl. bij het aun hot 
Dep. van Kol. verbonden Technisch Buareau. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Fabriek vuu Voornc. Jaarwedde /500. Adres uiterl. 20 Nov. 
by den secretaris vun het hoogheemraadschap Voornc te Briclle. 

— O n t w i k k e l d b o u w k . o p z 1 oh t e r-1 e e k o naar, 
vertrouwd met het redigeeren van overeenkomsten, rapporten 
enz. Adres lett. W I I , Bureau dezos (zie adv. in dii no.). 

— Bij de Expl. van Staatsspoorwegen in Ned.-Indië kan als 
adj. ingenieur worden geplaatst een werktuigkundig ingenieur. 
Aanmelding vóór 15 Dec bij gezegeld adres aau het Departomont 
van Koloniën. Nadere bijzonderheden bevat de SL-Cf. no. 204, 

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

I N F O R M A T I E B U R E A U T E C H N I S C H E V A K VEREENIGING 
V A N - D E R - H E L S T S T R A A T 2», A M S T E R D A M * 

Opz.-laudmeter, oud 35 jaar, verb sal. /900 a ƒ1200 p. jaar. 
Opzichter, 

Opz.-teokenaar 
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G e v r a a g d 
een o n t w i k k e l d b o u w k u n d i g 

5 
\crtrouwd niet liet roipgeerin Tan 
overeenkomsten, rapporten, enz. 

Kennis van werktuigkunde en elec-
trotechniek, alsmede \an Duitsche 
correspondentie, strekt tot aanbeveling. 

Brieven onder lett. W. II. Bureau 
van dit Blad. 

A- P.HCHOTELCF" 
D O K D B K C H T . 

Stoommarmeriagenj Steeahonwerij. 
Steen- en Blarmerhandel. 

Maatschappij 

tegen schad» 

D e l l Ü U M l L i l l l U i j i l van 1846 
'S-GRAVENHAGE, Herkmieit. 

hoek Priniettraat — ZÜTPHBN 
AMSTERDAM. Sophiaplein - BOT
TERDAM. Zuidblaak 58 — BBEDA. 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
etraat. 

L A G E P B K H l f i f f . 

Ti l . V A N H E E M S T E D E 0 3 E L T , Sanitary Engineer 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 l»e Knyterkade, AJIKTEBIHM. I'ilianal: sn Itoktn. 
Hoofdagent voor Nederland, België cn Koloniën van SHANKS & Co, to Barrhead. 
Specialiteit voor do bovering van compleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

ShankH Closets zijn nog niet ovortrolfcn. — Porseleinen Badknipe», IJteren PaJkuipen. — 
Closets, WaschlaMs, Urinoirs am.. — V K R W'A R M I Xli en V i : X T I I. A T I K. 

Keiast zich met do plaatsingen inrichting in geheel Nederland, /.eer conourioprende prijzen. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wedervorkoopcrs genieten het gebruikelijke raliat 

vl \\ i.iv.\\iini:ur:, 
F A B R I E K v a n 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

TiïlIUËK\VËRKËi\ IN DIVERSE HOUTSOORTEN 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen. 
I HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tuit huizen, Keeten enz.; 

ook onderdeelen als: Beuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

S p i r t e r t i k e l e o eo art ikelen voor Huishoudelijk gebruik. 
S P E C I A L E I N R I C H T I N G 

AANBESTEDING. 
De BBEDASUI1E BOl WGROND-

MAAT8CBAPPIJ zal, op Itoenu-
etag i3 . l o r r m f t f r l t i 9 7 . ' rfos 

namiddags ten '1 ure (Am.it. Tijd),op 
de Bovenzaal van het Kolliehuis „De 
Beurs van Breda", aan de Groote 
Markt te Breda, in het Openbaar 

aanbesteden: 
Het onlioojreii v a n den n i e u w e n 

B o u l e v a r d en nni igren-
zende b o u w t e r r e i n e n v n n 
ai' d c W i l h e l m i n a s t r a a t 
te B r e d a door de gemeen -
ten T e t e r i n g e n , P r i n s e n -
l iage e u K l i n i e k e n n a a r 
her Mastboseh, met het 
m a k e n v a n eene n o o d 
b r u g over de r i v i e r „ d e 
M u r k " , met de daar 
mede i n v e r b a n d s taamle 
w e r k e n . 

De bestekken met 7 lichtdruklceke-
nirgen zijn te bekomen van af 8 Kor. 
18Ü7, ten Kantore van de Architecten 
V A N GENDT & N1EIUAD, Koning
straat 14 te Arnhem, tegen inzending 
van een postwissel ad ƒ6 .—. 

Aanwijzing op het terrein dagelijks, 
van 9—4 uur, van af 8 tot en met 13 
November 1807, waartoe zich aan te 
melden tin kantore van den Opzichter 
van het werk Wilhehmnastraat 7 118, 
Breda. 

Nadere inlichtingen verschaffen de 
Architecten V A N GENDT & NIE-
RAAD voornoemd. 

OE L I N T & Co. AANBESTEDING. 
Waterleiding te Roermond. 

I>0])ÖtM 

E i o i t c i i l n i i i . 

N I E U W E H A V E N 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O E K - en 
W A N B T E G E I , * . 

n i X T O S H O M . I X * *<•« , . 
V I M . K I C O Y A K O M I . 

Aanbesteding. 
j Op Xetlerilag SO \itwmhrr 
l&itï, des namiddags Si uur, zal 
door de Architecten-Ingenieurs A. W. 

i WEISSMAN en P. H. V A N NIPT BIK 
j te Amsterdam, i auu ns het Bestuur der 
I Sociëteit l'nilas te Vlissingen, in een 
| dor zalen van die Sociëteit aan de 
Rominelkade te Vlissingen o p e n b a a r 
worden aanbes teed: 
1 B e t B A K E X v a n een 

S O C I Ë T E I T * « E B O I I V V 
a n n den X O O K U Z E E -
H O U L E V A B » a l d a a r . 

Bestek en teekening zijn te verkrijgen 
a f l . S O per stel bij de Boekhii.de-

I laars P. G. DE V E Y MESTDAGH Efl 
ZOON te Vlissingen. 

Inlichtingen worden gegeven door 
genoemde Architecten ten hunnen kan
tore Puinlage Parklaan 4 te Amsterdam 
en den dag vóór dien der besteding ten 
1 uur des namiddags ter plaatse te 
Vlissingen. 

Door den Ingenieur H. I'. N. IIAL-
HERTSMA zal, namens de Induitrieele 
Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, 
op Irijiiag i» \urvutter et. »., 
's namiddags ten Si ure, in het ZüTD-
IIui . t iAKiis i li KOFFIEHUIS te 's-Graren
hage, in het openbaar worden a a n 
besteed : 

BESTEK No 3. 
B e t b o n n e n v a n den W a t e r 

toren en eene m a c h i n i s 
ten won ing te B E B T K N , 
met b i j l e v e r i n g der be-
noodigde m a t e r i a l e n met 
ui t / .onder in z v a n de buis-
l e i d i n g e n en het hoog-
r e s e r v o l r i n den toren . 

Liet Bestek met 2 teekeningen it 
verkrijgbaar van af Zaterdag 6 Novem
ber a. s. tegen betaling van f SS.öO 
aan het bureel van den Ingenieur voor
noemd, Van Spei/kstraat No ii te 
's-Gravenhage, alwaar dagelijks voor
middags van 10—12 ure inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden op Woens
dag 17 November a. s. des namiddags 
ten 1 ure op het bouwterrein te Herten. 

Tor drukkerij der Naninlooze Vennootschap 
„Het Vaderland''. 
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D E B O U W K U N S T D E R N E G E N T I E N D E E E U W . 

( Voordracht,gehouden in „Bouwkunst eu Vriendschap" 
te Rotterdam door den heer A. II'. Weissman.) 

( V e r v o l g v a n pa< 3C8.) 

Men heeft wel eens gesproken van een Grieksche 
Renaissance en dan Schinkel als den vader daarvan 
genoemd Doch wie zoo spreken, tooncn het eigenlijk 
wezen der Renaissance, zooals die van 1420 tot 1760 
geduurd heeft, slecht te begrijpen. Immers de Renais-
sance-kunstenaars namen slechts enkele motieven uit 
de Oudheid en varieerden die op geheel zelfstandige 
wijze. Schinkel daarentegen is niet zulk een scheppend 
genie, llij bepaalt er zich toe, de motieven te nemen 
zóó als hij ze vindt, ja hij stelt er een eer in, om 
zoo veel mogelijk „in tien stijl" te blijven. Voor mij 
is dan ook „jene höhere Genialilat, die aus Schinkels 
Werken wie Morgcnfrische jeden Beschauer anweht", 
een ijdele klank 1'rischheid kan ik in Schinkei's schep
pingen niet vinden. De Grieksche vormen, uit hun 
verband , uit hun tijd en uit hun land gehaald, maken 
geen behaaglijken indruk meer. Men mag, wat mij 
betreft, van een Spree-Athene spreken; ik vind dat 
eenvoudig belachlijk. Welk verband bestaat er tus
schen het Pruisen van vóór 1840 en den Griekschen 
stijl? Geen enkel, zou ik zeggen. 

Het is dan ook mijn bepaalde meening dat Schinkcl's 
optreden, in plaats van nuttig, hoogst schadelijk voor 
de Hjc-eruwsche bouwkunst is geweest. Want zoowel 
het Museum en de Schouwburg te Berlijn als de 
Nicolaïkerk te Potsdam hebben reeds vroeg tot navol
ging gelokt en daardoor talrijke mannen van talent 
op geheel verkeerde wegen geleid. 

Ik denk hier in de eerste plaats aan Ludwïg von 
Kk-nze, die in het bijzonder Minteken van talrijke 

Advertentien van 1 tot 6 regels / 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer /0.15 (iroote letters worden berekend 
MUI plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden hij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat ƒ025, zonder plaat ro.15. 

bouwwerken in quasi-Griekschen stijl voorzag. Maar 
ook andere architecten, als Gropius, Stiller, I.ucae en 
Hansen hebben met halsstarrigheid aan dien stijl vast
gehouden , en, Duitschland met Griekenland verwis
selend, werken voortgebracht, die allerminst geacht 
kunnen worden, uitdrukking te geven aan het voelen 
en denken der 19e eeuw. 

In Frankrijk hebben de Grieksche vormen op andere 
wijze ingang gevonden en wel als het zoogenaamde 
„ N e o Grec", een bouwwijze, samengesteld uit een 
mengelmoes van Romeinsche en Grieksche motieven. 
De beste werken in dezen trant zijn de Bibl iothèque 
Sainte Genevieve van Eabrouste en het westelijk deel 
van het Palais de Justice te Parijs, een schepping van 
Due. Veel minder waarde heeft ongetwijfeld de eens 
zoo geprezen Opera van Garnier, die, in haar details 
bepaald ordinair, reeds nu verouderd schijnt. 

Onder den invloed der Ecole des Beaux Arts blijft 
in Frankrijk de klassieke richting nog altijd de over-
heerschende en , terwijl in de overige landen van Europa 
naar wat anders gezocht wordt (al is het dusverre 
niet gevonden), zweert men daar nog altijd bij de 
(irieken en Romeinen. 

Ik behoef het u ondertusschen niet te zeggen, dat 
een van de eigenaardigheden der lye-couwschc bouw
kunst wispelturigheid is. Waren tot dusverre de bouw
wijzen geleidelijk uit elkander voortgekomen, zoodat 
men van een organische ontwikkeling k.in spreken, 
na 1800 , gij weet het, wordt dit anders. 

Nog is Schinkel druk bezig om zich in de studie 
der Grieksche fragmenten te verdiepen, nog zijn de 
gebouwen, die de vrucht dier studie mogen heeten, 
niet gereed, of een geheel nieuwe smaak doet zich 
reeds gelden. De Romantiek brengt de middeleeuwen 
weer in de mode en dit is voldoende om talrijke ar
chitecten , tot dusverre misschien nog aanhangers van 
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de klassieken, tot de Gothiek of het Romaansch te 
bekeeren. Weldra staan de klassici en de romantici 
in vijandelijke kampen tegenover elkander. Latere ge
slachten zullen zich dit haast niet kunnen voorstellen. 
Het zal hun onbegrijpelijk zijn hoe er in de 19e eeuw 
bouwmeesters waren , die in ernst over de vraag, welke 
vormen, die der middeleeuwen of die der oudheid, het 
best uitdrukking gaven aan den geest onzer eeuw, 
konden twisten. Reeds nu beginnen wij in te zien, dat 
de bouwwijzen van tijden die achter ons liggen, de 
onze niet kunnen zijn en dat, zal het ooit tot een 
nieuwen stijl komen, navolging van het bestaande vol
komen nutteloos is. 

De Romantiek oefende het eerst haar invloed uit 
op de Britsche eilanden. Talrijke schrijvers hadden 
haar komst voorbereid; de meest bekende is wel de 
vruchtbare Walter Scott. Maar pas omstreeks 1835 
werd door het werk van den architect A . W . l'ugin 
de bouwkunst der middeleeuwen algemeen bekend 
gemaakt. Toen dan ook in 1840 met de stichting van 
liet Parlementsgebouw begonnen werd vond het alge
meen goedkeuring, dat de architect Charles Barry 
daarvoor den lateren Perpendicular Style, als Tudorstijl 
bekend, gekozen had. Maar toen het gebouw verrees 
voldeed het niet aan de verwachtingen. Men vond den 
gevel aan den Theemskant vervelend en eentonig, den 
westelijken gevel te ordinair en te overladen. Dit 
oordeel heeft in den loop der tijden geen wijziging 
ondergaan. Als verzachtende omstandigheid wordt nu 
aangenomen, dat Barry de eerste geweest is, die 
poogde den Kngelschen Kathedraalstijl voor een 
monumentaal wereldlijk bouwwerk te gebruiken. Een 
klemmende reden, waarom die stijl, om zoo te zeg
gen dood en begraven, weer werd opgedolven, is 
echter nu zoo min als vroeger op te geven. Nog thans 
maakt het een zonderlingen indruk, als men de leden 
van het parlement in hun moderne kleederdracht in 
een gebouw ziet, dat 15c-eeuwschgedacht. voor 19e-
eeuwsche menschen al zeer ongeschikt schijnt. 

Had Barry het juiste begrip van den aard der 
middeleeuwsche kunst nog niet gehad , eenige Fransche 
bouwmeesters poogden dieper in het wezen dier archi
tectuur in te dringen. Lassus en voornamelijk Viollet-
le-Duc wilden voor de middeleeuwen verrichten wat 
door anderen voor het Grieksche tijdperk ondernomen 
was. Zoo ontdekte Viollet-le-Duc het groote beginsel, 
waaraan de Gothiek had vastgehouden, namelijk dat 
de vormen steeds de uitdrukking van de samenstelling 
moeten zijn. Ofschoon wellicht door de toepassing van 
dit beginsel de 19e eeuw, mits moderne motieven 
uitsluitend waren gebezigd, een nieuwen en eigen-
aardigen bouwtrant had kunnen verkrijgen, zoo werd 
deze proef niet genomen. 

De bouwmeesters der verschillende landen , eenmaal 
door Viollet-le-Duc op weg geholpen, begonnen met 
ernst de hen omgevende werken der middeneeuwen 
te bestudeeren. Zoo raakten zij met het middenecuwsch 
beginsel niet alleen , maar ook met de middeneeuwsche 
vormen vertrouwd, en met meer of minder geluk 
poogden zij die toe te passen , inzonderheid wanneer 
kerken gebouwd moesten worden. Zoo min als de 
klassici dachten zij er evenwel aan, om, gelijk de 
meesters der Renaissance gedaan hadden, de motie
ven zelfstandig te verwerken. Zuiverheid van stijl, 
ziedaar waarnaar in hoofdzaak werd gestreefd. Zoo 
ontstonden die talrijke quasi-middeneeuwsche gebou
wen , waarvan Engeland wel de meeste bezit, ofschoon 
ook Duitschland en ons vaderland er verscheidene 
kunnen aanwijzen. 

De studie der middeneeuwsche bouwwerken vestigde 

als van zelf de aandacht op den meer of min ver
vallen staat, waarin vele dier monumenten verkeer
den. De wensch, om ze weder in hun oorspronkelijke 
schoonheid te zien, voerde tot uitgebreide restauraties 
en vernieuwingen. 

In Duitschland besloot men tot de voltooiing van 
de Domkerk te Keulen, een werk, dat, indertijd met 
enthousiasme begonnen en onder algemeene toejuiching 
voleindigd, toch eigenlijk met kunst niets te maken 
heeft, omdat de geest des tijds er geheel vreemd aan 
gebleven is. Als voortbrengsel van middeneeuwsche 
architectuur kan het ensemble niet gelden, als uiting 
van I9e-ceuwsche kunst nog minder. 

Ik kies hier de Domkerk te Keulen, omdat zij een 
der meest bekende voorbeelden is. Maar ook in de 
andere landen van Noord-Europa is het „restaurecren" 
van middeneeuwsche gebouwen op min of meer uit
gebreide schaal geschied. Nergens is zooveel gerestau
reerd als in Engeland en men heeft daar moeite een 
gebouw te vinden, dat aan een negentiende-eeuwsche 
opfrissching is ontkomen. 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. 

Ook in Frankrijk werd en wordt nog veel gerestau
reerd ; er is daar haast geen kathedraal, die niet 
onderhanden is genomen. Wat Duitschland betreft, 
behoef ik u slechts aan de voltoooiing van den Mun
stertoren te U l m , aan de kathedralen der voornaam
ste steden te herinneren , om u aanstonds tal van meer 
of minder geslaagde restauraties voor den geest te 
brengen. 

Het is u bekend, dat behalve Grieksche tempels 
en middeneeuwsche kathedralen nog vele andere bouw
werken en bouwstijlen onze negentiende-eeuwsche 
architecten aan motieven hebben moeten helpen. 

Dat begon reeds in Schinkels tijd, toen Friedrich 
Gartner te München , die aanvankelijk aan de klas
sieken geollerd had, zijn oude afgoden verbrandde 
en de Romaansche gebouwen als voorbeelden koos. 
Van het constructieve beginsel, waarop de Romaansche 
stijl berust, was Giirtner zich echter niet bewust, en 
zoo nam hij slechts hier en daar een motief, om deze 
zonder smaak tot een geheel te vormen, dat nu niets 
dan een vreemd mengelmoes mag heeten. 

Een wandeling door München is zeer leerzaam voor 
hem, die er zich van wil overtuigen, hoe onmachtig 
de 19e eeuw is geweest, iets karakteristieks op bouw
kundig gebied voort te brengen. Daar staan de twee 
Pinakotheken, de oude, met verbleekte fresco's en 
quasi-klassieke details, de nieuwe, een staaltje van de 
meest onbeholpen Romantiek. Ronddolende door de 
haast al te breede straten van het nieuwe M ü n c h e n , 
stuit men op een reusachtig oud-Gricksch tempelfront 
met een paar pylonen er naast. Dat zijn de zooge
naamde Propyleecn, eigenlijk een reusachtige sta-in-
den-weg. Het is een poort, maar een poort zonder 
doel, een zuiver decoratiestuk. Was het monument 
van gips en als feestdecoratie ter begroeting van den 
een of anderen overwinnaar opgericht, het zou er nog 
mee door kunnen; thans, nu het van steen is,schijnt 
het den beschouwer belachlijk. Waartoe die kopie 
van een monument uit den tijd van Pericles in het 
begin van de negentiende eeuw in een Zuidduitsche 
stad opgericht? Ja, dit is zoo gemakkelijk niet te 
beantwoorden. 

En als men, daarover peinzende, dan verdergaat, 
komt men aan de Feldherrnhalle, een zoo getrouw 
mogelijke nabootsing van de Loggia de' Lanzi te 
Florence. Iets specifiek negentiende-eeuwsch is ook 

diarin niet te ontdekken. De Beiersche vorsten hielden 
Lijzonder veel van kopieën, ziedaar wat dc wande
laar moet denken, als hij in de Ludwigskerk een tot 
in bijzonderheden getrouwe herhaling eener Oud-
Christelijke basiliek ziet. Doch als hij dan in de 
Maximilianstrasse het lieiersche Nationale Museum en 
het daartegenover gelegen regeeringsgebouw opmerkt, 
wordt het hem duidelijk, dat ook naar het vinden 
van een nieuwen bouwstijl is gestreefd. Maar hij glim
lacht bij het zien van dit wonderlijk mengelmoes der 
meest heterogene motieven en kan zich niet begrijpen, 
dat er ooit een tijd geweest is, die dit mooi vond. 

Had de Duitsche bouwkunst tot ongeveer 1870 
tusschen Schinkel, Gartner en de middeneeuwen ge
aarzeld , na dien tijd wierp zij zich op de Italiaansche 
Renaissance, echter ook sommige motieven der Duit
sche Renaissance niet versmadend. Zoo landde zij bij 
den Barokstijl aan, die nog op het oogenblik bij 
onze oostelijke naburen vele aanhangers telt. 

In Engeland bleef men tot voor korten tijd aan de 
Gothiek trouw; zij schijnt echter haar besten tijd ge
had te hebben. Want nadat reeds Norman Shaw, 
l>nest George en Aston Webb zich bij den zooge-
naamden „ Q u e e n Ann style" hadden aangesloten, 
ziet men nu, voor openbare gebouwen vooral, andere 
dan de tot dusverre als het ware in Engeland geijkte 
middeleeuwsche vormen kiezen. 

In P'rankrijk vormde zich, naast de eigenlijk Go
thische school van Viollet-le-Duc, een andere, die, den 
Romaanschen stijl van Zuid-Frankrijk tot uitgangs
punt nemend, een herleving en moderniseering daar
van beoogt door hem te vermengen met klassieke 
motieven. Verscheidene der nieuwe Parijsche kerken, 
o. a. die van het Sacré Coeur op Montmartre, zijn 
de vrucht van deze pogingen. 

Het zou mij te ver voeren, al de stijlnuances, die 
in de 19e eeuw onder de Europeesche architecten 
aanhangers vonden, hier op te sommen. Vooral moet 
ik mij bekorten, omdat het mijn voornemen is nog 
wat langer bij de bouwkunst van Nederland in de 
19e eeuw stil te staan. 

Maar dit moet ik toch nog opmerken, dat de ge
heele eeuw door nergens een dringende noodzakelijk
heid tot stijlwisseling valt waar te nemen. Wordt 
misschien in de eerste jaren der eeuw het gebruik 
van Romeinsche vormen door het Napoleontisch Kei
zerrijk althans eenigszins gemotiveerd, de bouwvormen 
laten gekozen wortelen volstrekt niet in den tijdgeest, 
zooals dit met vroegere stijlen het geval was. Als men 
de historische stijlen met prachtige boomen mag ver
gelijken, dan is onze ige-eeuwsche stijl een doode 
stok, waaraan takken, van die boomen afgehakt, 
werden gespijkerd. Was zulk een tak verdord, wat 
natuurlijk na korten tijd het geval moest zijn, dan 
werd hij door een anderen vervangen. Dat die doode 
stok met zijn aangespijkerde takken een parodie op 
een boom vormt, wie is er, die dat niet erkent? 

Zullen wij weer een levenden, geen dooden stijl 
krijgen, dan moeten wij mesten, zaaien en dan ge
duldig afwachten. Aan dit geduld heeft het in onze 
haastige eeuw ontbroken. Men wilde reeds dadelijk in 
de schaduw van boomen zitten, en groef er daarom 
eenige uit het bosch der historische stijlen op. Waren 
zij dan echter op ons I9e-eeuwsch terrein aangekomen 
en in den grond gezet, dan bleek het, dat de boomen 
niet groeien wilden, doch weldra verkwijnden. 

Het is wel zonderling, dat de 19e eeuw, over zoo
veel meer hulpmiddelen en materialen beschikkende 
dan haar voorgangsters, met al dien rijkdom eigenlijk 
niets heeft weten uit te voeren. Haar eenig ideaal is 

geweest, althans in de bouwkunst, om het te doen 
schijnen, alsof zij geen 19e eeuw was, maar de een 
of andere vroegere. Van waar die vrees, om zichzelf 
te wezen? Het altijd maar achteruitzien heeft geen 
goed gedaan. Men heeft in de 19e eeuw zooveel en 
zoo velerlei gehoord, gezien en gelezen, dat het haast 
onmogelijk wordt, nog oorspronkelijk te zijn. 

De I9e-eeuwsche bouwmeester is met ongeveer alles, 
wat zijn voorgangers gemaakt hebben, door afbeel
dingen bekend. Hij neemt hier een motief, daar een 
motiet en tracht die motieven op zoo smaakvolle wijze 
als hem mogelijk is, tot een geheel te vereenigen. 
Andere eeuwen dachten daar anders over. Het zou 
geen achttiende-eeuwsch bouwmeester in de gedachte 
zijn gekomen, zich een verzameling van afbeeldingen 
van bouwwerken uit de zeventiende of eenige andere 
eeuw aan te schaffen. Wellicht kocht hij eenige prent
werken zijner tijdgenooten, doch met die zijner voor
gangers hield hij zich niet op. Evenmin keurde een 
vijftiende-eeuwsch architect de bouwwerken van de 
veertiende of dertiende eeuw veel aandacht waardig. 
Zelfs als hij gebouwen uit vroegeren tijd vervolgen 
of afmaken moest, sprak hij met de meeste vrijmoe
digheid zijn eigen taal en gaf zich geen de minste 
moeite om zich in de denkwijze van het voorgeslacht 
in te werken. Niemand verlangde toen wat anders; 
iedereen vond het zoo natuurlijk, dat men in den stijl 
van zijn eigen tijd bouwde, dat het geen enkel bouw-
patroon in het hoofd zou zijn gekomen, om een ge
bouw in den een of anderen ouderen stijl te bestellen. 
Gij zult mij wellicht tegemoetvoeren, dat dan toch 
de verschillende stijluitingen, die wij gewoon zijn onder 
den gemeenschappelijken naam van Renaissance saam 
te vatten, navolgingen zijn van iets, dat reeds bestond. 

Maar ik mag u dit niet toegeven. Want zoo de-
kunstenaars der Renaissance al enkele antieke motieven 
hebben gebezigd, dan deden zij dit met een vrijheid 
en meesterschap zoo groot, dat een geheel nieuwe 
bouwtrant ontstond. Hun werk is te vergelijken bij 
de variaties, door Beethoven over bekende thema's 
gemaakt, meesterwerken in den waren zin des woords, 
al waren de motieven aan andere kunstenaars ontleend. 

(Wordt vervolgd.) 

N I E U W E K U N S T . 

Van het tijdschrift „Dekorat ive Kunst" is dezer 
dagen de tweede aflevering verschenen. Zij begint 
met een rijk-verlucht opstel over deurbeslag. 

Dit opstel is in vele opzichten lezenswaard. De 
schrijver wijst op de al te groote waarde, die men 
in de laatste jaren aan de zichtbare hang- en sluit
werken van deuren, meubelen enz. is gaan toekennen. 

„Een beslag is slechts bijzaak, dwingt men het een 
hoogere beteekenis op, dan wordt het een onding. 
Een meubel moet in de eerste plaats door zijn ver
houdingen, door de samenstelling van zijn hoofdlijnen 
karakteristiek worden. Het zóó te maken, men weet 
het, is uiterst moeilijk voor hem, die ook aan het 
grondbeginsel, dat vóór alles bruikbaarheid verlangt, 
getrouw wil blijven". 

In deze woorden ligt veel waarheid. Het is ook 
onze overtuiging, dat bijwerk geen hoofdzaak mag 
worden. Minder zijn wij het met den schrijver eens, 
waar hij later zegt: „Zonder twijfel is in het moderne 
interieur het platte vlak alleen geschikt om versierd 
te worden. De Renaissance heeft de noodlottige ver
menging van beeldhouwkunst en bouwkunst gezien; 
de nieuwe smaak verzet zich tegen het bedekken van 
vlakken met snijwerk, als vruchten, dieren of men-
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schenhoofden, zoo goed als tegen het gebruiken van 
lichamen in bukkende houding voor pijlers cn derge-
lijken. Men wenscht de samenstelling niet door de 
kunst bedekt te zien en wil het vlak niet door den 
beeldhouwer laten misbruiken. Dus blijft alleen het 
vlakke ornement over". 

Deze bewijsvoering schijnt ons uiterst zwak. Schimpen 
op de Renaissance is tegenwoordig mode; men praat 
het elkander na, dat zij „noodlott ig" is geweest. Wij 
hopen, dat de nog niet geboren nieuwe kunst, die 
reeds vóór zij het levenslicht aanschouwd heeft, zoo
veel praats maakt, zoo eervol een plaats als de veel
gesmade Renaissance in de kunstgeschiedenis zal in
nemen. 

Dat de „nieuwe smaak" zich tegen plastische ver
sieringen zou verzetten, het is zeer goed mogelijk. 
Maar een werkelijk klemmende reden, die dat verzet 
motiveert, kunnen wij niet ontdekken. Want de wensch, 
om de „samenstel l ing" door niets bedekt te zien , is 
cen „moderne" cisch , die eigenlijk volstrekt niets 
moderns heeft. Gij kunt het vragen aan wien gij 
wilt, of het iemand wat schelen kan, of de „samen
stelling" van een meubel of iets dergelijks zichtbaar 
is, en gij zult algemeen de grootste onverschilligheid 
vinden. Maar voor de practische bruikbaarheid heeft 
ieder oog. Ken stoel moge nog zoo „zichtbaar" met 
spieën in elkander gezet zijn, als hij zwaar in de 
hand is en men er niet gemakkelijk op zit, wil nie
mand hem hebben. 

De schrijver is het in deze met ons eens, wat men 
na de aanhaling, die wij reeds deden, zeker niet zou 
verwachten. Maar, men oordeele: „ D e natuurlijke 
redeneerkunst is de kunstenaars vóór geweest. Eer 
men aan moderne kunstnijverheid dacht, werden reeds 
zeer moderne deurgrepen gemaakt en dat wel door 
menschen , die volstrekt niet als kunstenaars zich be
schouwden; toch behoort hun werk nog tot het beste, 
dat bekend is De tramwagens in bijna alle steden 
hebben deurgrepen , die wij niet aarzelen voor wonder
werken te verklaren in vergelijking met die, welke 
naar oude zijn gevolgd of die uit het verwilderd brein 
van hedendaagsche jonge beeldhouwers zijn voortge
komen. Die grepen zijn buitengewoon practisch en 
moeten dat ook wezen; een deur, die per minuut 
misschien tienmaal wordt opengeschoven, moet op het 
oogenblik, dat de hand haar aanraakt, als het ware 
met die hand samengroeien, en ook bij zwakke kracht 
gemakkelijk in beweging te brengen zijn." 

Dit is misschien geen fraai proza; de bedoeling is 
echter duidelijk, dat de schrijver ons wil doen zien 
hoe uit de doeltreffendheid, als \an zelf cn onbewust, 
de schoonheid ontstaat. 

De illustratiën bij het artikel zijn echter niet ge
schikt , om ons de toepassing van dit beginsel helder 
voor oogen te stellen. Van practische bruikbaarheid, 
die tot nieuwe vormen gevoerd heeft, is niels te be
speuren. Grilligheid, ziedaar alles, wat wij er in ont
dekken kunnen. Wie heeft er bv. ooit behoefte gevoeld 
aan een glasdeur, waarvan de roeden zich, als een 
fragment van een spinneweb, in een der beneden
hoeken bevinden? Misschien zou een winkelier, wiens 
spiegelruit gebroken is, op deze wijze de stukken nog 
kunnen bezigen. Wij mogen echter niet aannemen, 
dat de ontwerper aan een dergelijk geval gedacht 
heeft, liet geneesmiddel zou erger wezen dan de 
kwaal. 

In een volgend opstel vervolgt de heer S. Hing 
zijn beschouwingen over de richting, waarin wij drijven. 
Hij gaat den invloed na, door de Japanners op het 
Westen uitgeoefend. Die invloed schijnt hem in vele 

opzichten ongunstig toe, daar men alleen de manier 
der Japanners volgde, doch zich dc moeite niet gaf 
om de beginselen, waarvan zij uitgaan, na te speuren. 
Waarheen wij drijven wordt ons ondertusschen nog 
niet gezegd. Mogelijk blijft dit een verrassing voor 
een volgend nummer, ofschoon er niet vermeld wordt 
dat een vervolg is te wachten. 

A l s men, verlangend naar dit vervolg, argeloos de 
bladzijde omslaat, vindt men een artikel van A . Pit 
over „der Hollandische Bildhauer Zijl". De schrijver 
behoort tot de bewonderaars van den beeldhouwer, 
doch dit belet hem niet enkele zeer juiste opmer
kingen te maken. „Zijl laat, als alle onze jonge kunste
naars, den invloed van oudheidkundige studiën waar
nemen De verhoudingen en vele onderdeelen, 
soms van een barbaarschen smaak, herinneren aan de 
bekoorlijke kapiteelen in Noord-Italiaansche kerken 
van de zesde, zevende en achtste eeuw, of aan de 
overblijfselen van de Merovingsche bouwkunst." 

De schrijver tikt hier den spijker op zijn kop; maar 
is men nu zoo „modern" als men de 7e in plaats van 
de 17e, de 6e in plaats van dc 16e e.uw navolgt? 
Navolging is altijd uit den booze. „Zelf moet gij 
zoeken en zelf moet gij vinden!" 

De heer A . Pit vervolgt dan: „Ziji's groote jeugd, 
niet alleen wat zijn ouderdom, maar meer nog wat 
zijn karakter betreft, verklaart den nog weinig vol
maakten vorm zijner kunst. Zoo hebben bv. eenige 
zijner beelden leelijke gelaatstrekken, te sterk aange
geven voorsprongen en een ruwe levendigheid, ofschoon 
zij toch geen bijzonder plastisch effect maken en zich 
niet bijzonder in het geheugen van den beschouwer 
prenten. Wat aan zijn figuren somtijds ontbreekt, is 
met een woord karakter, karakter dat ook zonder 
ruwe middelen zich weet te doen gelden." 

Inderdaad, daar is in de kunst van Zijl iets gewild 
ruws, iets onafs, wat niet aangenaam aandoet. Hij de 
decoratief opgevatte dieren, waarvan er verscheidene 
in de aflevering zijn afgebeeld, hindert deze ruwheid 
het minst. Het medaillon-portret van een heer met een 
allongepruik, weergegeven in „Merovingischen" stijl, 
doet echter eer denken aan onbeholpenheid dan aan 
hooge kunst. 

Een volgend opstel is van de hand des heeren A . 
Endell, die, op de wijze zooals alleen een Duitscher 
dat kan, de kunstphilosophie der allernieuwste richting 
beschrijft. Wat tot dusverre in de kunst werd ge
leverd , was slechts het werk van armzalige stumperts. 
Maar, zegt de heer A . Endell: „wel bestaat reeds 
lang onbewust in de menschen de blijheid over vormen , 
wel is in de geschiedenis der beeldende kunsten dui
delijk een zekere ontwikkeling waarneembaar, doch 
die blijheid is nog niet tot een zeker bezit geworden, 
dat niet meer verloren kan gaan." E n daaraan zal 
de nieuwste richting ons nu helpen, zij zal de oogen 
van het menschdom voorgoed doen opengaan. Dan 
zal men tien blik richten „op de bijzonderheden der 
wortels van een boom, op de inplanting van een blad 
op een stengel, op de samenstelling van boombast, 
op de lijnen, die het troebele schuim langs de oevers 
van een meer vormt, dan zal men die vormen „mede
leven!" Een nieuwe wereld zal voor ons „opstaan", 
duizend stemmingen zullen in ons wakker worden, 
wij zullen treurende boomen, boosaardige takken, 
kuische grasjes en schrikwekkende bloemen zien. Maar 
ook veel vervelends, onbeduidends en onbruikbaars 
zullen wij aanschouwen. Zoo gaat de heer Endell 
nog een paar kolommen op apocalyptischen toon 
voort, om ons het bovcnaardsch Jeruzalem, dat de 
nieuwe kunst ons brengen zal, te malen. Wachten 
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wij nu af, of de ziener gelijk krijgt of niet. De toe
komst kan hier reeds spoedig uitspraak doen. 

Een opstel van Edouard Gamier handelt over A l -
bert Dammouse, een Eranschman, die zich met het 
vervaardigen van porselein en aardewerk bezighoudt 
en daarbij, als versiering, zeer eigenaardige planten-
motieven gebruikt, die, tamelijk realistisch en niet 
gestylcerd, toch een behaaglijken indruk maken. Over 
het kleureffect kan men bij de lichtdrukken natuurlijk 
niet oordeelen. 

„Mitte frei" heet ten slotte een artikel, waarin de 
heer Hans Schmidkunz ons betoogt dat wij, bij het 
meubelen onzer vertrekken, het midden vrij moeten 
laten. Het schijnt dus, dat men dit in Duitschland 
nog niet doet. Pij ons in Nederland ziet men haast 
nergens meer de tafel in het midden staan. Zij wordt 
in den regel schuins in een hoek gezet, met de ge
makkelijkste stoelen eromheen. 

De correspondenties uit verschillende plaatsen zijn 
niet van groote beteekenis. Onder de daarbij gevoeg
de afbeeldingen is vooral merkwaardig die van Thu-
ringsch aardewerk, waarbij kannen voorkomen, die 
als twee druppelen water gelijken op de bruine en 
groene melkkannen, die men in onze keukens pleegt 
te zien. 

Reeds werden antieke beddepannen in moderne sa
lons opgehangen; zullen wij nu ook de keukenmelk
kannen naar de salons zien verhuizen? 

Wij moeten het aftvachten. W . 

R A K S T E E N A R C H I T E C T U U R . 

In het Antiquarisk Tidskrift for Sverige, deel V 
no. 1 , onder redactie van den bekenden archeoloog 
Hans Iiildebrand, verscheen een belangrijk artikel 
vanE. Wrangel over de baksteen-architectuur in Xoord-
P)uropa en de domkerk te Upsala (Tegelarkitekturen 
i Noria Euiopa och Uppsala doiiikyika). 

De schrijver behandelt achtereenvolgens het mate
riaal en zijn eigenschappen, de oudste overblijfselen 
van die architectuur, den baksteenbouw in de Gothi
sche stijlperioden. Hoofdstuk III is gewijd aan de be
schrijving van de hoofdkerk te Upsala, terwijl ineen 
naschrift de invloed wordt behandeld van den Neder
landschen baksteenbouw op dien van Noord-Europa. 

Dc verhandeling, groot 152 pagina's, bevat verder 
een opgaaf van de literatuur over het onderwerp en 
is versierd met 42 afbeeldingen, waaruit enkele uit 
ons land (.Dordrecht, Utrecht). Een bijgevoegd kaartje 
geeft een overzicht van het gebied, waar de baksteen
bouw zich heeft uitgestrekt, met aanduiding der plaat
sen , waar zich de belangrijkste overblijfselen van die 
architectuur bevinden. 

Ik meen goed te doen met de lezers van Dc Op
maker in kennis te stellen met dezen, ook voor ons 
land interessanten arbeid, die afzonderlijk verkrijgbaar 
is voor den geringeh prijs van 2 Kr . 25 óre. 

Muidiilmrs>, 15 November 1897. 

J. A . F R E D E K I K S . 

B U I T E N G E W O N E P R I J S V R A A G . 

O x ' T W E K P V A X E E N ' G E D E N K T E E K E N 01' H E T 

R E G E X T E S S K P L E I X T E ' S - G K A V E X I I . M . K , I I I G E S C H R E V E N ' 

D O O K D E A l I). ' S - G K . W E X H A G E D E K M A A T S C H . 

T. ii. o. BOUWKUNST. 

Hot Gedenkteeken moet worden ontworpen in natuurlijke stern 
of ijzer of in eene combinatie van beido materialen; bet geheel 
moet duidelijk de bestemming uitdrukken eu paeeetd zijn bjj de 
omgeving. 

Hot gebruik vnn zink of surrogaten is uitgesloten; de keuze 
van stjjl wordt den ontwerpers overgelaten. 

Voor do oprichting is cen som besehikbunr vnn f ItOOO, waar
uit alle kosten, ook dio van fundeering moeten worden bestreden. 

NU. De kruinhoogte der bestrating van bet Kegentesseplcin ligt 
2 31 M, - D. P., do diepte der vaste zandplaat ongeveer gelijk 
met I). P. 

i'r worden verlangd: 
1". I'.cne situatieteckening van het Kegentesseplcin met aan

grenzende straten volgenB de bij bet programma behoorende schets, 
waarop de plaatsing van het gedenktecken nauwkeurig moet 
worden aangegeven. Schaal 1 : 1000. 

2". Minstens tweo aanzichten van het gedenkteeken. Schaal 1:50. 
3". Ken plattegrond van het gedenkteeken. Schaal 1 : 80. 
4U. Bene perspectiefteekening van het gedenkteeken, gezien van 

het punt P op dc situatieteckening aangegeven. 
5". Ken of meer detuils, waaruit de motieven en constructio-

deelen duidelijk blijken. Schaal 1 : 10. 
0°. Kone begrooting van kosten, waaruit blijkt dat liet gedenk

teeken voor den gestelden prjjs kan worden uitgevoerd. 
De teekeningen mogen niet gekleurd of opgewerkt, maar moeten 

uitsluitend in lijnen behandeld zjjn. 
Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden 

uitgeloofd twee prijzen, uls: le 1'rjjs: het Getuigschrift der Af
deeling benevens eeno som van /T75, en 2e jirys: genoemd 
Getuigschrift en A75. 

De met den ln prijs bekroonde wordt, wanneer tot de op
richting is besloten, met de leiding van de uitvoering belast. 

Programma en situatie van deze prijsvraag zijn bij den le 
Secretarie, den heer F. J . llremmer H l . , verkrijgbaar eu worden 
op franco aanvrage door hem toegezouden. 

AI.GE.MEEXE BEPALINGEN. 

Art. 1. De mededinging aan dezo prijsvraag wordt opengesteld 
voor alle Nederlandsciio kunstenaurs. 

Art. 2. De ontwerpen moeten vóór of op 15 Februari 1898 
vrachtvrij worden ingezonden aan den heer D. K. ('. Knuttel, 
Voorzitter der Afdeeling, Fluweelen Burgwal III, 's-Gravenhage. 

Art. 8. Het schrift op de teekeningen en de daarbij to voegen 
memorie vau toelxhting mag niet dut van den ontwerper zijn. 

Art. 4. De ontwerpen moeten voorzien zjjn van een motto, dat 
herhaald is op een bij te voegen verzegelden brief, bevattende 
den naam cn dc woonplaats vun den ver.aardiger. Buiten op den 
brief moet eeu keuhaur toeken tot terugvordering gesteld zjjn, 
en tevens een correspondentieadres, om zoo noodig indirect met 
den inzender in briefwisseling tc kunnen treden. 

Art. 5 De jury van beoordeeling zal bestaan uit de volgende 
vyl' heeren: ,1, F. R. van de Wall, civiel ingenieur, lid der com
missie voor het gedenkteeken; A. W. M. Odé, beeldhouwer, to 
's-Gruvenbage; A let'omte. kunstschilder, te Delft; Henri Kvers, 
architect, to Botterdam en D. K C. Knuttel, Rijksbouwmeester, to 
's-Gravenhage. 

Art ti. De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van do 
Commissie voor het gedenkteeken De Afdeeling behoudt zich 
echter het recht voor deze eu alle naar haar oordeel daarvoor 
gesebikie ontwerpen ter reproductie af te stnan voor een der 
uitgaven van dc .Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
zonder daarvoor aan de vervaardigers eenige vergoeding te geven. 
De uiet bekroonde ontwerpen worden aau do correspondentie
adressen teruggezonden. 

Art. ï. De ontwerpen zullen na uitspraak der Jury openlijk te 
's-Gravenhage worden tentoongesteld in een nader bekend te 
maken lokaal, alwaar ook het Juryrapport ter inzage zal liggen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BKVOKÜKtilNG DKR BOUWKUNST. 
AI'III:I:I.IM; 'S-GI;AVI:\IIU;I:. 

Vergadering van Vrijdag 12 November 1897. 
ln do matig bezochte vergadering trad de beer G. II. Bauer.Ir. 

op met cen voordracht o-er „liet Parijsche huis", vrij gev, Igd 
naar do daarover verschenen stuuio vau de viconite G. d'Aveuel. 

Na geschiedkundig te hebben aangetoond,dat het tegenwoordige 
Parijsche huis eeu vrucht is van jongen dutum, ging spreker over 
tot de eigenlijke constructie. Hij beschreef rio verschillende mate
rialen voor de samenstellende deelen gebruikt en besprak de werk
lieden, waaraan de behandeling dezer materialen was toevertrouwd. 
De uitgebreidheid van liet onderwerp noopte den heer Bauer bet 
tweede gedeelte der voordracht, de beschrijving van het inwen
dige, tot oen volgende vergadering uit te stellen. 

Aan de Vergadering werd machtiging gevraagd de som, voor 
de prijsvraag van 18Ü8 beschikbaar, te voegen hij die voor de 
buitengewone prijsvraag van het gedenkteeken op het Kegontcssc-
plein alhier. Geen der aanwezige leden had daartegen eenig be
zwaar. 

Langs de wanden der zaal waren afbeeldingen van Parijsche 
huizen tentoongesteld van verschillende typen en klassen , waarvan 
du aanwezigen belangstellend kennis namen. 

TECHNTSCHK VAKVLKKKN1G1NG. 
AI'DI:I:I.IM; AJISTKIIIMM. 

iu do vergadering van 17 dezer hield do heer J . H. de Groot, 
architect te Amsterdam, een voordracht over het motie!' ia do 
versieringskunst. Spreker stelde echter voorop dat do lezing 
minder ecu voordracht was dan wel eon causerie, niet alleen 
over het motiet, doch ook over principes in kunstwerken. 
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Het eernte kenmerk voor een LcnnstoitiDff in, volden» spreker, 
eenheid; deze eigenschap moet aan hei geheel en aan alle onder* 
deelen tc zien zyn, zoowel door rjthmuB, kleur uls materiaal. 
!Na het beschrijven vnn wat liy onder „waar, goed en nchoon" 
verstaat, komt spreker tot de conclusie, dut wat waar 'ia. jroed 
is, maur daarom no<* niet ncboou l.eboeft te zijn en de waarheid, 
dio een kunstenaar in zijn werk denkt te leggen, oen product is 
van ondervinding en tijdrjoniBtandi^lieden; immers niemand kan 
zich aan de wetten der natuur en andere invloeden onttrekken. 
Heeft mén veel in tiothiek gewerkt en de principes daarvoor, 
dan begrijp, men Renaissance eerst, wanneer men ook daarvoor 
de principes heeft leeren kennen. Vervolge Dl toonde spreker aan 
dat motieven aan de natuur ontleenen eu atyleeren eigenlijk 
plagiaat plegen ia; evenals alles in de natuur groeit, moet ook 
een ornement, een kunstwerk groeien. Door verschillende schetsen 
maakte spreker duidelijk wat hij onder „stapelen" en „groeien11 

verstaat; bjj dc klassieke kunst is het „stapelen" door den rythmus 
ten toppunt gevoerd, hij liet Gothiek treedt het „groeien" op den 
voorgrond. Spreker wijst er uog op. dat aan schelpen beter dan 
aan bladeren en bloemen ornementen ontleend kunnen worden, 
eu eindigt met een beschouwing over het silhouet bij gebouwen. 

Ken daverend applaus dankte Hpreker voor zijn boeiende en 
leerrijke voordracht. Hierna nam de Voorzitter, de heer Haver, 
liet woord, bedankte spreker nogmaals en deelde mede dat twee 
uitgevers eenige boekwerken nun de bibliotheek der Vereeniging 
geschonken en zich tijdens deze vergadering 3 nieuwe leden 
aangemeld hebben. 

Na bet aannemen van den heer V. Vaas als l id , werd de 
vergadering gosloten. 

V K I U : E X I ( H > - ( . V Ü Ü K H O U W K U N S T I ; X A A N Y K K W A N T I : 
A M B A C H T E N T E A L K MAAK. 

Vergadering v<rn 12 Xov- mber 18!>7. 
I>u Voorzitter, de heer EL .). de Groot, opent de vergadering 

en verzoekt den secretaris le'/ing der notulen vau de voorgaande 
vergadering, welke hierna worden goedgekeurd. 

Op het convocatiebiljet was als no. 2 van de agenda aange
kondigd: .Voorstel van bet Bestuur tot opheffing der verconiging.,' 

De Voorzitter zeide dat dit voorstel een gevolg was van do 
weinige sympathie der leden, waar op dc meeste vergaderingen, 
zelfs na de reorganisatie van de vereeniging, behalve het He
stuur, hoogstens 5 ol' tï leden tegenwoordig waren. Niettegen
staande herhaalde aansporingen èn van den tegenwoordigen èn 
van den vroegeren Voorzitter, den beer Or, Looman, schenen de 
leden, op enkele uitzonderingen na, zich tot leus te hebben 
gesteld: laissez faire, laissez passer. 

Met algemeene stemmen werd hierna het bestuursvoorstel aan
genomen en overgegaan tot den verkoop van de tijdschriften en 
portefeuilles die voor den lftscirkel dienst deden. Na deze tragisch-
komische bundeling werd bepaald dat het batig saldo, dat in dc 
vereenigingskas aanwezig was, zou worden gestort in de kas 
der vereeniging „Kunst zjj ons doel". 

Tot commissie van liquidatie werden benoemd de heeren Cock, 
Messelaer en Matth|jsen. Dc vergadering werd daarna door den 
Voorzitter gesloten. 

Het iu mij niet mogelijk dit laatste verslag der Alkmuarschc 
vereeniging te sluiten. zonder eon woord van dank aan te bieden 
aan hen, die bun tyd eu gaven zoo menigmaal teu beste der 
Vereeniging hebben gegeven; zij hoopten door woord eu beeld 
bet zeer middelmatig peil, waarop helaas de bouwkunst e. a. 
over het geheel in de stad der victorie staat, te verhoogen. 

Wanneer de vereeniging „Kunst /.ij ons doel" bare werkzaam
heden eenigszins uitbreidt en behalve hare teekenavonden en 
kunstbeschouwingen, ook door onderlinge besprekingen enz.over 

architectuur, kunstindustrie'* enz. bet doel tracht te bereiken, 
wat dc overledene, door welke oorzaak dan ook, niet vermocht, 
twijfel ik niet of dc ex-leden van „Houwkunst en aanverwante 
ambachten" zullen spoedig op bare ledenlijst gevonden worden. 
„l'Union fait la force . 

De I 'i rslaggever. 

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. Hy beschikking vnn den Minister vnn Wuter-

Htiiut, Iluudcl en Nijverheid is Dr I'. J . H. Cuypers, architect dor 
Kijksmusoumgchouwcn, te Roermond, benoemd tot lid der com
missie, ingesteld ten einde den Minister vau advies te dienenter 
zake van liet onderhoud en de hentelling van liet gerechtshof en 
de groote zaal op het lïiunenhof alhier. 

lie commissie is thans samongesteld uit do volgende leden: 0* 
Muysken, ingenieur-architect te Amsterdam, tcvous voorzitter; 
Dr. P. J . II. Cuypers, architect der Ryksmiisoumgcbouwen, to 
Roermond; J . .Nieuwenhuis, architect-directeur dor gemeente
werken te Utrecht; C. H . Peters, ryksbouwmeoster in liet lo 
district der landsgehouwen, te 'a-Graveuhage, cn D. E. C. Knuttel, 
rijksbouwmeester in het 2o district der landsgehouwen te 's-Gra-
venhago, tevens secretaris. 

P E R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
b e n o e m d tot ingenieur Se kl. de aspirant-ingenieur Jhr. 1'. 

J . Boreel; 
o v e r g e p l a a t s t naar de residentie Banka de opzichter So kl. 

P. J . Klink. 
— Gede t achee rd hij de exploitatie van den staatsspoorweg 

ter Sumatra's YVestkost, de adj.-cbot' II. F. van Stipriaan Luisc.ius. 
— Bjj kon. besluit is benoemd tot ingenieur der mijnen 0 . 

Blankevoort, tbans tijdelijk adjunct-ingenieur. 
— Door den Minister van Waterstaat zijn benoemd tot buiten

gewoon opzichter: A . J . van den Oever bjj de verbetering van do 
Maas onder l.itli en Heerewaarden; C. A . Blaeser bjj de herstel
lingen aan de leidammen van de schutsluis te St. Andries, en O. 
Hartmans te Hellevoetsluis voor bot uitwerken der plannen enz. 
voor de haven te Nuinansdorp. 

— Bij do Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is 
benoemd tot opzichter-teekenaar bjj den dienst van weg en werken 
dc teekenaar I,. .1. Th. Steyns aan de werkplaats te l'trecht. 

— Voor de benoeming van een directeur der Utr. Tramweg-
maatschappy is door commissarissen de volgende alphabetische 
aanbevelingslijst opgemaakt: C. Bosman Jr. , ingenieur te Alk
maar; A . van Eysden, le ambtenaar Dedemsvaartsche stoom-
trummaiitsi'happy, te Dedemsvaart; I'. M. Loep, ambtenaar dor 
Oeldersch-OveryBel-stoomtrammaatschappy te Deventer. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAKVKREEXICINU , 

Y i n run Hu TrrtrrniiT t», AXSTEKUAM. 
( >]IZ.-landmeter, oud 35 jaar , verl. sal. / 900 a /1200 p. jaar. 
Opzichter, „ 22 „ „ „ „ 60 a „ 70 „ md. 

. , . • » » . ÖO , , 

. . »0 . . 
Opz.-teekonaar 

20 
M 
2* 
18 
2N 

gek. 

ongeb. , 

110 
50 
80 

Teekenanr. Hand-, Bouw-, l'enteekenen, leeft. 38 jaar, ongeli. 
salaris naar werkz. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O n t w i k k e l d bouwk. opzichter-1 

t e ekeuaa r , vertrouwd met hetredigeoren j 
van overeenkomsten, rapporten enz. Adres 
lett. W 11, Bureau dezes. Salaris f 1400. 
(Zie eidv. iu Uit na.). 

een o n t w i k k e l d bouwknndiJC 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, sanitary ^ 
H e m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 Ite K n j t e r k a d r . AIINTKIt l> A l l . Filiaaal: Mi Kokln. 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor de Levering van compleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zyn nog niet overtrotfou. — Porseleinen Badkuipe», IJteren Badkuipen.— 
Closets, Wasehlalols, l rinoits aai. — V K R W A R i l I \ li en \ F, X T I I . A T I R. 

Belast zich met deplaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreorende prijzen. 
Teekeningen on prysopgaven gratis. Wedcrvorkoopers genieten liet gebruikelijke rabat, 

J 
vertrouwd met het r e d i g e e r e n 
van overeenkomsten, rapporten, enz.) 
Malar ia ƒ 1 4 0 0 . 

Kennis van werktuigkunde en elee-1 
troteehoiek, alsmede vau Duitsche 
correspondentie, strekt tot aanbeveling. 

Brieven oader lett. W. H. Bureau 
van dit Blad. 

D. J. BREEDVELD, 
Steenhouwer. DORDRECHT. 

Ipvert: Gepolijst en gefrijnd HARDSTEENWERK. 
W I T T E en G E K L E U R D E H A B H E B W E B K E N . 

in verschillende soorten. ALIIUUIIAI LLl̂ MAtl IELA e n z -
Bekroond met dc Zilv. Hod., Nat. Tentoonstelling van Nijverheid & Knust, Dordrecht 1897 
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HH. AANNEMERS. 
Alvorens uwe C E M E N T T E G E L S , 

P U T T E N , RINGEN, RIOLEN enz. te 
bestellen, vraagt prijsopgave bij: 

k G. y. d. MOEREN, 
Leidstïlieweg 35 n, 

T J T R K O H T . 
Vertegenwoordiger der Oudenrhvnsche Ce-

mentstecn en Cement ^ Z v fabriek. 
werk 

Alle» op mtrengate keur. 

A . P . 8 C H O T K L 6 " 
D O B D B K C H T . 

Stoommarmeriagenj Steenhouwerij. 
« t e e n - en H a r m e r h a n d e l . 

T A T T E R S A L L & H O L D S W O R T f l , 
vxst'Êinni.. 

Globe, Work. en Store.. 
Aanleg van Centrale verwarming in 

MF.itit K M . B R O E I K A B N E N , PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 

HANDEL in Wand- en Hlunrtegel.. 
Asphalt . Schoorsteenmantels, Vloeren. 

Maatschappij tol Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den ï n D e c e m b e r 

1N07, des namiddags ten 8 ure (locale 
tijd), aan liet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen iu het Moreelse Park te 
ÜTBSCHT, van: 

BESTEK No. 741. 
H e t m a k e n v a n gebouwen en 

i n l i c h t i n g e n , het m a k e n 
v a n g r o n d w e r k e n , het 
o p b r e k e n en leggen v a n 
sporen en wissels en 
eenige d iverse w e r k e n 
ten behoeve v a n de ha l t e 
A C H T v a n den spoor
weg H O X T K I - K I M ) 
H O V E N . 
B e g r o o t i n g f l I S O O . 

De besteding geschiedt volgens $ 74 
Van het bestek. 

Eet bestek ligt van den 17n Novem
ber 1897 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Beer Sectie-
Ingenieur A. V A N LIEBERGEN te 
Venlo en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van f 1.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door deu Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den ilOsten November 1897 
ten 11 ure voormiddag (West-Euro-
peesche tijd). 

UTRECUT, den 15den November 1897. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den 7n D e c e m b e r 

1807, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van : 

B E S T E K No. 183. 
H e t l e v e r e n v a n onbere ide 

T e l e g r a a f - en S c h o o r -
p a l e n t en behoeve der 
Staatsspoorwegen . 

De besteding geschiedt volgens art. I '2 
van het bestek. 

liet bestek ligt van den ISden 
November 1897 ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Inge
nieur Chef der Werkplaatsen en Maga
zijnen G. J . I'. V A N VRIJBERGUE 
DE CONINGH te Utrecht en is op 

I franco aanvraag (per brief) aan ge-
noemd Centraalbureau (Dienst van 

| Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f 0.511. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
j Centratlburean (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd. 

UTBKCHT, den loden November 1897. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDING 

Op D i n s d a g den SOsten N o v e m 
ber 1897, des namiddags ten ft ure 
(locale tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. 181. 

H e t l e v e r e n v a n e i k e n wis-
se lhont en e i k e n b r u g -
l lggers ten behoeve v a n 
de Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 
11 van het bestek. 

Het bestek ligt van den Uien Novem
ber 1897 ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
bureau van den Heer Ingenieur Chef 
der Werkplaatsen en Magazijnen G. J . 
F. V A N VRIJBERG HE DE CONINGH 
te Utrecht en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor
noemd. 

U T B K C H T , den 14den November 1897 

van kout en van mtaal, in verschillende 
etonutruetién. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

I I . It. .11. St'ËlOt*TE, 
Fabrikant Prinsengracht 516. AMSTERDAM. 

P. B. W. SINGENDONK, _ _ x J . 
JfXJ1^ L E V E R T alto 

^j/J^OÏ^" ^ soorten H E K W E R K en 
verdere Hratdswerken. tegen concurrecrende prijzen, 

choorsfeen 
JOHN'S 

enV 
(Gedeponeerd in alle landen van Europa,} 

Zon. Iteaeii en Wind 
weiken viinstijS' <>p den 

trek van tien Schoorsteen. 
verbetertelken Schoorsteen. 

10 j a a r « a r a n t l e . 

t i ioedkooper en beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten. 
Werkt geruiscbloos. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

Getuigschriften, Prospectussen en Inlichtingen verstrekt 
B O B B E B T K A l i E P , Utrecht, Maliesingel t9. (1) 
A l l c e n v e r k o o p voor N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

GEBR. H E S S E , Damrak 68, 
A MS TER DAM. 

Levercu compleeto « I . O W K T I X it l< H T l x i i K X . 
„ , I I A I H xit i< ' i r r i x i . K % . 

W A S C H B A K K E N , GASORNAMENTEN enz. Togen concurrecrende pryzen. 
Plaatsing en inrichting door gohool Nederland. Teekeningen cn prijscouranten op 

aanvrage. SVcdcrvcrkoopcrs ontvangen liet gewone rabat. 

http://MF.it
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Assorantie Maatschappij 

tegen 1)1 (lUUechad* 

D c l l D U l j l l L a i l U l j i ) Tan 1845 

's G R A V E N H A G E , Merhmtein, 
hoek Prinsestraat — ZUTPIIKN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT-
TKHDAM. /ui .lbliiak ö s — BREDA. 
Prinsenkade — A L K M A A R , Lange-
blraat. 

L A G E P B E M I Ë M . 

JB\ e n W . B E U N J É , 
D e c o r a t e u r s . 

L E Y E ü E X Zaal-. Tuin-. Mlranf v< r>i<i iiiaen 
en llliuiiiiiittiöii. 

V e r p 1 a>R.ti£t>ure Tooneeleu in luim*. 

RUYSDAELKAD^ 159. 

P H O T O Z I H C O G R A P I I I K 
e n r*.t c r i ' u i \ | M ' - l u r i H i t • I I J ; 

AMSTERDAM. 

S P E C I A A L I N G E R I C H T voor het bewerken van 

T I E A . K Z . H : O T J T . 
Stoomtimmerfrtbriek „ D e A r e n d 

C. BBULINZEEL & ZONEN. - Rotterdam. 

van G. J . THIEME, te Arnhem ( ] 0 ] M GIPS ComSZOOIl.DordreCht. 
De oridorireteoki-nde vesliirt de aan- I De ondergeteekende vestigt de aan 

dacht op zijn inrichting voor I ' l iot i» 
li l l iogri iul i i e . bijzonder genchikl 
Voor de reproductie van I'lillin, Tee-
kett ingen en/., van 1111. Architected 
en Buuwkundigw : op die voor l ' l iolo 
r.ini-oj;iapliie vour de reproductie 
van P l a t e n en G r a v u r e » , ook var. 
T e e k e n i i i j j e n voor Boekwerken ent 
ten dienMe van IIII. Uilgevers en op zijn. 
Ntt'-rt'-otvpf-iiirirlitiii-; voor IIII 
Drukker* , alle» tot de minste prijzen 

Prospectussen niet proeven van bewerking 
worden op franco aanvrage gratia toege
zonden. 

O . J . T H I E M E . 

R O T T E R D A M . A M S T E R D A M 
Kieuteehaven 118. Bilderdijkkade 109 

Hoofd Vertegenwoordiger der 

JOSSON-OEMENT 
vour \ K I ) K I I L A \ Ü en IVIIltii». 

uitsluitend: lstesoort A N D T R A S 
tvolgcns de nieuwe A. V. met 7$ °/0 

gloeiverlies). 
H a n d e l i n B o u w m a t e r i a l e n . 

Da T E G E L Z A A K i* gevestigd 

Spuistraat 108, 
A M S T E R D A M . 

fiXÖliR 
(voorheen A N T " . DE W I L D ) . 

Specialiteit 
PARKETVLOEREN 

E S 

M L L R T E G E L i . 
U O T T K K I I A J I , Ooat-CeedUk « r * . 

C B K O M O T E E R E M 
R U R N E T T E K R E M J op s t r e n - M e k e n r . 
K Y A M I S B E R E N \ 
G EI» E E L T E L I J K E C R E O S O T E E151N « . 

UTRECHTSGHE ASPHALT FABRIEK. 
ÊïïerluiaMe Bekroningen i Diplomafë VAIv. Jletlaille» rnm. 

Prima A S P I I A L T - M A K P A P I E K in a l le M e r k e n , 't beste ea 
goedkwopate dat er beaiaat. Asphalt duklnk, A'phnltmattik, Carbolineum enn. 

V A K B E B E K K I f t G E X v a n A M P R A L T P A P I K R , kant enklaar 
onder Jarenlange garantie. Maken a l l e voorkomende A a p l i n l t w e r k e n . 

Echte VULKAAN HOUTGEUENT-DAKBEDEKKINGEN, 
•et 10 jaren garantie. H o n d e r d e n reeds gemaakt door 't geheele l a n d 
en a l le tot vo lkomen tevredenheid, waarvoor de bewijzen voorhanden t^B. 

UTRECHT F i r m a S T E I X * T A K K E N . 

BECKER & BUOOieiGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - IIO E K R E E T » 
KN A N D E R ! 

I X S T R I J I K X T E S , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! » , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, ena. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l sol» u ien. 
WEEGWERKTUIGEN 

C. A. HÜIJGEN, dv.-ingenieiir. 
i tOTTEESDATO. Stationsweg- 59. 

Vertegenwoordiger tan het EISE.VSI'EItH HAISEKSM-HVTEHiV 
te K A 1 S E R S L A U T E R X . 

I . i i r l i iv i ' iv i ' i ' s i ' l i i !^ , centrale Terwaraatag door middel vnn warme lucht,stoom 
of warm water: locale, ve rwi i rmi i i c dour middel van gns- en van vulkachels. 

Badinr icht ingen , atoom-kook- eu atoom-waaealnufle&tlBSMa, « l o s i n r c c t i c -
oven, waterleiding;. 

Getuigschriften van een groot aantal iurichtiugen, zoowel iu bat buitenland als in ons 
land, staan ten dienste. 

Projecten worden strati* geleverd. 

Tor drukkory dor Xaainloozo Vennootschap „He t Vaderland". 

32SLI; JAARGANG N ° . 48. Z A T E R D A G , 27 November 1897. 

REDACTEUR : F. W. VAN GENDT J(Jz. Adr 
Abonnementsprijs per jmr voor het binnenland ƒ5.—, waarover 

op 1 April en 1 October, telkens voor tic helft, beschikt wordt; voor 
BelgiS, bij vooruitbetaling /6.50 en voor de overige landen der l'ost-
bnie, met inbegrip van Nederlandsch-Indiü en Transvaal, bij vooruit-
uetaling f 7.50. 

D E B O U W K U N S T D E R N E G E N T I E N D E E E U W . 

(Voordracht, gehouden in „Bouwkunst en Vriendschap" 
te Rotterdam door den heer A. IV. Weissman.) 

( V e r v o l g en s l o t v a n pag . 375.) 

Voor ik tot dc bespreking der Nederlandsche bouw
kunst der 19e eeuw overga, moet ik eerst nog met 
een enkel woord dc bouwkunst van Noord-Amerika 
behandelen. Ik kan daarbij evenwel nu kort zijn, 
omdat ik in het voorjaar daarover meer uitvoerig 
•ben geweest. 

Men kan zeggen, dat dc eigcnaardig-Amerikaan-
sche stijl zijn ontstaan dankt aan één man, Richard
son. Hij werd getroffen door de Romaansche kunst 
van Zuid-Frankrijk, wier esthetisch effect berust op 
groote soberheid, hier en daar gecontrasteerd door 
een spaarzame orncmentatie. Richardson bestudeerde 
niet alleen de kerkelijke monumenten, doch wijdde 
ook zijn aandacht aan dc kleinere, wereldlijke bouw
werken met hun witgepleisterde muren, waartegen de 
bergsteen van deur- en vensteromlijstingen zoo aardig 
afsteekt, terwijl ook het dak met zijn roode pannen 
een pikant effect geeft. 

Toen men nu, een twintig jaren geleden, in Amerika 
begon gebouwen van buitengewone hoogte te maken, 
deels om der reclame wil, deels om zooveel mogelijk 
van het bouwterrein partij te trekken, was het niet 
gemakkelijk daaraan een passend architectonisch karak
ter te geven. Aanvankelijk liet men dan ook alles, 
wat naar versiering zweemde, weg en zoo werden de 
gevels de bekende muren met gaten. Reeds spoedig 
echter werd de hulp van kunstenaars voor het ordon-
neeren van die gevels ingeroepen. Na enkele niet in 
allen deele geslaagde proefnemingen met klassieke of 
Renaissance-motieven bleek het weldra, dat de Romaan
sche kunst van Richardson, met haar sobere vormen 

»r Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, Van liylandtstraat 116, 's-draeeniage. 
Advertentien van 1 tot 6 regels f i.oo, het bewijsnummer daaronder 

begrepen; voor eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat ƒ0.25, 'onder plaat f 0.15. 

en haar opzettelijke beperking in de orncmentatie , 
voor gebouwen als deze de beste was. Zoo begon 
zich langzamerhand een bepaald Amerikaansche stijl 
in de Vereenigde Staten te vormen. Dc motieven, 
aan Europa ontleend, werden met groote vrijheid ge
bruikt. In de beperking der orncmentatie, die een 
noodzakelijkheid was geworden, schikte men zich om 
„eenvoud vóór alles" als leas aan te nemen. 

In de laatste paar jaar heeft deze Amerikaansche 
bouwwijze haar invloed reeds op Europa doen gelden. 
In het bijzonder Engeland, Duitschland en Neder
land bezitten thans bouwmeesters, die haar populair 
trachten te maken. 

* * 
Zoo kom ik dan eindelijk aan de bespreking der 

Nederlandsche bouwkunst in de 19e eeuw. Veel reden, 
om daar trotsch op te zijn hebben wij niet. Ook 
binnen onze grenzen werd geen man geboren, die 
ccn nieuwen stijl het leven gaf. 

Waren Frankrijk, Kngeland en Duitschland afhan
kelijk van de historische stijlen van vroeger, wij 
putten maar zelden uit de bronnen zelf, doch stelden 
ons tevreden met wat uit de tweede hand te krijgen was. 

In de eerste helft der 19e eeuw is er ten onzent 
slechts betrekkelijk weinig gebouwd. Voor zooverre 
wat toen gesticht werd, niet ten eenenmale van kunst
waarde ontbloot is, zijn debuitenlandschevoorbeelden 
duidelijk te herkennen. 

De gerechts- en andere gebouwen, onder de regec-
ring van Willem I gesticht, zijn nog geheel in den 
geest van het Fransch-Romeinsch klassicisme. Wat 
het tegenwoordige Noord-Nederland nog daarvan be
zit , is niet het beste deel. Zuid-Nederland, met name 
Gent, heeft bouwwerken uit Koning Willem's tijd, die 
op één lijn met het beste, toen in Frankrijk uitge
voerd , mogen gesteld worden. 



Doch ook dc Schinkel-stijl vond navolging. De 
eerste stations van den Hollandschen Spoorweg, nu 
allen gesloopt, waren daarvan de bewijzen. Ook de 
Willemspoort en de Beurs te Amsterdam, beiden 
eveneens tot verdwijnen gedoemd, spreken van een, 
zij het dan ook niet in allen deele geslaagd pogen. 
om Schinkel te volgen. 

Koning Willem 11 voelde zich aangetrokken tot de 
Romantische richting in de bouwkunst. De gebouwen, 
die hij tegenover het paleis aan het Noordeinde te 
'sGravenhage deed optrekken, waren in vormen ge
houden , overeenkomende met die van de toenmalige 
Kngelsche Gothiek. Ook van deze gebouwen is nog 
slechts een gedeelte, de groote zaal, over. 

Kort na 1850 wordt het Neo-Grec van I.abrouste 
hier te lande bekend. Leliman was het, die in deze 
richting bij voorkeur zich bewoog en die door ver
scheidene jongeren werd gevolgd. De gevel van Arti 
<t Amicitiac te Amsterdam, nu ten deele opzettelijk 
verminkt, kan als een voorbeeld van dien bouwtrant 
dienen. 

Maar ook Gartner had zijn aanhangers. Onder hen 
behoorde de nu overleden Metzelaar, van wien hier 
te Rotterdam verscheidene gebouwen afkomstig zijn. 
Rose, de eenmaal gevierde, doch reeds spoedig ver-
getcne , volgde deels Schinkel , deels Gartner; zijn 
streven gaat parallel aan dat der Münchcners onder 
Koning Max. Een nieuwen stijl wil hij scheppen en 
om dien te bereiken, vermeit hij zich in de zonder
lingste combinaties. Het gebouw van den Hoogcn 
Raad in Den Haag is het gedenkteeken zijner dwa
lingen. 

A l de bouwmeesters, tot dusverre genoemd, zagen 
in de constructie als zoodanig geen element der schoon
heid. Zij volgden daarbij de meesters der Renaissance, 
die ook aan de constructie als zoodanig geen bijzon
dere waarde hadden toegekend en aan haar slechts 
in de tweede plaats de aandacht hadden geschonken. 

Doch Viollet-le-Duc had de vóór alles constructieve 
beteekenis der middeleeuwsche kunst duidelijk doen 
uitkomen en de jeugdige Roermondsche architect 
Cuypers poogde reeds omstreeks i860 zijn leeringen 
in praktijk te brengen. Cuypers stuitte aanvankelijk op 
veel tegenstand , vooral daardoor veroorzaakt, dat hij 
zich niet alleen door het middeleeuwsch beginsel liet 
leiden, doch ook middeleeuwsche vormen voor zijn 
bouwwerken koos. Dat deze keuze verkeerd is ge
weest, zal ieder erkennen, die met mij eens is, dat 
een nieuwe bouwkunst wel kan ontstaan door het 
toepassen van een gezond beginsel, doch niet door 
het ontleenen van vormen aan welken stijl ook. 

Cuypers ging het echter als de overige midden-
eeuwers van zijn tijd. Vol bewondering voor Romaansch 
en Gothiek, moesten zij wel onmerkbaar in die stijlen 
geheel opgaan. Ken Renaissance der middeneeuwen, 
ziedaar wat zij beoogden. Aan de mogelijkheid van 
een nieuwen stijl dachten zij niet. Nog op het oogen-
blik worden er, zoo hier te lande als in het buiten
land , menschen gevonden, die in de herleving der 
middeleeuwsche beschaving hun ideaal zien. Tot 
dezulken heeft de heer Cuypers van den aanvang af 
behoord. 

Misschien zouden wij nu reeds een heel eind ver zijn 
op den weg, die naar een nieuwen stijl leidt, als Cuypers 
minder voor de middeleeuwen, doch meer voor de leer 
van Viollet-le-Duc had gevoeld. Dit klinkt u als een 
paradox en toch is het nuchtere waarheid. In zijn 
latere werken vooral heeft Viollet-le-Duc duidelijk 
aangewezen hoe het op het middeleeuwsch beginsel, 
niet op de middeleeuwsche vormen aankomt. 

Evenwel, men mag het betreuren of niet, Cuypers 
bleef, vooral in zijn eersten iijd , pur sang Gothieker. 
Wellicht moet de verklaring daarvan gezocht worden 
in het feit, dat hem haast uitsluitend de bouw van 
kerken werd opgedragen. 

Inmiddels waren ook de oogen van enkelen open
gegaan voor de schoonheden onzer 16e en I7e-eeuw-
sche bouwkunst. Navolging is een vorm van be
wondering, en zoo kan het ons dan ook niet ver
bazen , dat enkele architecten voor hunne ontwerpen 
gebruik maakten van de zoogenaamde Hollandsche 
Renaissance. In deze richting is Gosschalk met het 
meeste succes werkzaam geweest. 

Sommige jongelieden schaften zich buitenlandschc 
prentwerken aan. De Croquis d'architecture waren 
van invloed op de teekenmanier cn den smaak van 
Jan Springer, toen cen onzer meest belovende archi
tecten en die vooral in het maken van decoratieve 
ontwerpen zich aanstonds een meester toonde. 

De bouw van het Rijksmuseum en het Centraal 
Station te Amsterdam gaf Cuypers gelegenheid om 
ook aan groote wereldlijke bouwwerken de theorieën 
van Viollet-le-Duc in practijk te brengen. Gij allen 
weet, hoe hij dat gedaan heeft, uitbundig geprezen 
door velen, ernstig gelaakt door anderen. Wat mij 
betreft, ik ben van meening, dat de gebouwen grooter 
waarde zouden gehad hebben, wanneer de bouw
meester , ofschoon streng vasthoudende aan de rede
gevende bouwkunstleer, minder uitsluitend bij de mid
deneeuwen naar motieven gezocht had. Zullen wij het 
weer tot een bouwstijl brengen, dan dienen wij den 
draad, die door de ontwikkeling der bouwkunst loopt 
en die in de 18e eeuw te kwader ure werd losge
laten, weer op te vatten. Gelukt ons dit niet, dan 
kunnen wij de hoop, om ooit weer onze eigen kunst
taal te zullen spreken wel voorgoed als ijdcl be
schouwen. 

Het opvatten van dien draad wil niet zeggen, dat 
wij weder tot de klassieken, de „ R o c o c o " of den stijl 
van Kodewijk X V I moeten terugkeeren. Daaronder 
is slechts te verstaan, dat wij moeten trachten vormen 
te vinden, voor dezen tijd niet minder karakteristiek, 
dan de Rococo en haar uitvloeisels voor dei8eeeuw 
waren. Dat aan die voorwaarde bij den bouw van 
het Rijksmuseum is voldaan , zal zelfs de meest vurige 
bewonderaar van den heer Cuypers niet durven be
weren. 

In de laatste jaren is men in alle beschaafde landen 
bezig deze karakteristieke vormen te zoeken. Het zijn 
vooral de beoefenaars der graphische kunsten, die 
zich bij dit zoeken door grooten ijver onderscheiden. 
Engeland is vooruit gegaan. Zijn tcekenaars, zoowel-
de middeleeuwsche handschriften als de wiegedrukken 
om hun verluchtingen bewonderend en tevens voor 
de geestige schoonheid der Japansche versieringen 
vol oog, hebben zich verdienstelijk gemaakt door te 
trachten de regelen, waarnaar dit alles gemaakt is, 
op te sporen. Eenmaal die regelen gevonden hebbende, 
gingen zij zelf scheppen. 

Hun voorbeeld vond op het vasteland navolging; 
zoo is langzamerhand een manier van versiering en 
verluchting ontstaan, die in vele opzichten reeds een 
stijl genoemd zou mogen worden, als haar maar niet 
het eenige ontbrak, wat een stijl kenmerkt, nl. het 
uitdrukking geven aan het streven van den tijd, die 
hem zag geboren worden. Ook is voor een stijl meer
dere constantheid noodig, dan in onze moderne ver
sieringskunst valt op te merken. Nauwlijks begint 
een opvatting tegenwoordig algemeen te worden, of 
zij wordt reeds verdrongen door een andere. Zoo 

speelt de mode bij ons de rol , die de dringende 
noodzakelijkheid vroeger vervulde. 

Meer dan voorheen 's er in onzen tijd verband 
tusschen de graphische kunsten en de architectuur. 
Dit wordt veroorzaakt door de groote zorg, die onze 
bouwmeesters aan hunne teekeningen besteden, en 
die er hen soms toe brengt over het hoof J te zien, 
dat die teekeningen alleen middel en geenszins doel 
mogen zijn. Teekenaar en bouwmeester ziet men thans 
vaak in één persoon verecnigd. 

Toch hebben de graphische kunsten der architec
tuur niet aan nieuwe vormen kunnen helpen. De 
bouwmeesters, dit inziende, wendden hunne bukken 
naar de overzijde van den Oceaan, naar Noord-
Amerika. Daar meenden zij in het Amerikaansch-
Romaansch den nieuwen stijl gevonden te hebben. 

Ik behoef u niet te zeggen, dat zij dwalen. Die 
Amerikaansche stijl, uit specifiek Amerikaansche be
hoeften voortgekomen, langzaam gegroeid uit het 
Amerikaansche leven, kan niet naar Europa worden 
overgeplant, naar Europa, met zijn geheel ander ver
leden, met zijn andere zeden, met zijn andere be
hoeften. Daarom moet het streven van onze allerjongste 
architectuur-school, die Berlage als haar meester ver
eert, noodzakelijk op niets uitloopen. Na een jaar 
of wat heeft men genoeg van den geïmporteerden 
Amerikaanschen bouwtrant, er wordt weer wat anders 
verlangd en de gebouwen, die gesticht zijn, worden 
voor niets anders meer aangezien dan de gedenktceke
nen van cen modegril. 

1 lebben de Noord-Amerikanen nu vormen gevonden, 
die uitdrukking geven aan hun eigenaardige beschaving, 
wij zijn dus nog altijd daarnaar zoekende. Kr zijn 
geleerden, die beweren, dat de beschaving zich „met 
de zon om" over de aarde beweegt. Zij wijzen dan, 
tot staving van die bewering, op de Chineezen, de 
Indiërs , de Kgyptenaren, reeds hoog beschaafd, toen 
de West-Europeanen nog niets dan barbaren waren. 
Nu zijn de West-Europeanen reeds op weg, om door 
de Noord-Amerikanen overvleugeld te worden en aan 
de andere zijde van den Stillen Oceaan maken de 
[apanners aanstalten, om op hun beurt een leidende 

rol te gaan vervullen. 
Het is moeilijk te ontkennen, dat Kuropa cn zijn 

beschaving oud genoeg zijn, om niet veel hoop voor 
de toekomst meer te kunnen koesteren. Wat de twin
tigste eeuw ons brengen zal ligt in het duister. Dat 
zij omwentelingen van allerlei aard zal zien mag wel 
worden aangenomen. Overal is de zin der menschen 
haast uitsluitend gericht op de bevrediging van stoffe
lijke behoeften. 

Ken eeuw, die zoo begint, is, naar het mij schijnt, 
niet voorbestemd, om een zoo ideale kunst als de 
bouwkunst is, tot nieuwen bloei te brengen. Allerlei 
practische eischen dringen zich op den voorgrond, 
zoo in Kuropa als in Amerika, en dit geeft den 
ingenieurs, den menschen, die zich niet om het schoone, 
doch alleen om het nuttige bekommeren, een goede 
kans. 

Vergis ik mij, als ik in den nieuw sten Amerikaan
schen stijl, nu ook bij ons te lande reeds toegepast, 
een poging zie, door de architecten gedaan om tegen
over de ingenieurs staande te blijven ? De luchtballon, 
die bouwkunst heet en die vroeger zoo statig in de 
hoogste sfeeren zweefde, is gedaald, hangt laag bij 
den grond, ja er werd reeds door kwaadwilligen aan 
de ankertouwen getrokken, om hem geheel naar be
neden te halen. Daarom hebben de mannen in het 
schuitje, door zooveel mogelijk van den ornementeelen 

1 ballast over boord te werpen, getracht weer wat hooger 

te komen en dit is hun gelukt. Maar voor hoe lang? 
Want het gas, dat stijgkracht geeft, is zoo vermin
derd , dat cen algeheele daling op den duur onver
mijdelijk is 

Het is geen vroolijk beeld , dat ik hier vertoon Maar 
de bouwkunst is niet de eenige kunst, die haar bloeitijd 
achter den rug heeft; de andere kunsten zijn ook reeds 
in haar herfst. Ken was er nog, de muziek, wier 
korte baan wij omhoog hebben zien gaan; na Wagner 
zijn wij er getuige van, hoe die baan even snel daalt. 

De twintigste eeuw zal naar mijn meening, meer 
nog dan de negentiende, de triomf van de wetenschap 
zien. Maar wetenschap en kunst gaan nu eenmaal 
niet samen; als de zon opkomt, gaat de maan onder 
of als deze soms op den dag aan den hemel staat is 
zij zoo bleek, dat men haar nauwlijks ziet. Kn nu 
is het een groot ongeluk voor de bouwkunst, dat zij 
in den vervolge, of zij zal niet meer zijn, de weten
schap bij zich aan huis moet nemen. Mag dit tijdelijk 
haar bestaan rekken, haar ondergang wordt er des 
te zekerder door. 

De wetenschap plaagde onze voorgangers veel minder 
dan ons, en het is dan ook niet te verwonderen , dat 
de negentiende eeuw ten einde zal spoeden, zonder 
een bepaalden bouwstijl te hebben zien ontstaan. De 
rust, de kalmte , de onbevangenheid die daartoe noodig 
zijn, behooren bij ons, met onze spoorwegen, telegrafen , 
telefonen, examens en zenuwen niet meer thuis en 
het is niet waarschijnlijk, dat de twintigste eeuw ver
andering brengen zal. Niet aan de kunst, altijd aristo
cratisch gezind, zal de toekomst zijn, doch aan de 
wetenschap, die met de alles nivelleerende democratie, 
wier opkomst wij thans beleven, uitmuntend samen 
kan gaan. 

Mocht de volgende eeuw mijne sombere voorspel
lingen te niet doen, ik zou er mij hartelijk in ver
heugen. 

S T A D S V K R . S I K R I N G . 
„ O p de prijsvragen voor dc versiering van enkele 

stadsgedeelten bij gelegenheid der feestelijke ontvangst 
van H . M . de Koningin binnen Amsterdam in 1 8 9 S , 
uitgeschreven door de Commissie van Vereenigde 
Kunstenaars te Amsterdam , daarin gesteund door 
het Centraal-comité uit de Hoofdcommissie der inge
zetenen, zijn elf ontwerpen ingekomen. Door de Jury 
van beoordeeling, bestaande uit de heeren C. Muysken, 
voorzitter; Carel L . Dake, A . Ilesselink, Bart van 
Hove, H . W . Jansen, J. R. de Kruyfl", C. B. Pos
thumus Meyjes, N . van der Waay, W . J . Geertsema , 
Jhr. Mr. W . G . Dedel en Jos. Th . J. Cuypers, is 
aan het ontwerp „ N o Piu" de prijs van / ' 1 5 0 toe
gekend. Verder werd door de Jury aan het ontwerp 
,,Salve" voor den zorgvuldigen en uitgebreiden arbeid 
een gratificatie verleend van f 100 en aan het ont
werp „ W met kroon' , voor de gedeeltelijke ver
diensten van dat ontwerp, een gratificatie van / 100. 
De ontwerpen zijn van 21 November af tot en met 
4 December a. s. kosteloos te zien in het gebouw 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
Marnixstraat 4 0 2 te Amsterdam." 

Zoo stond het in de nieuwsbladen. Was het wonder, 
dat wij ons naar Marnixstraat 402 spoedden, om te 
zien welk resultaat door de Commissie van Vereenigde 
Kunstenaars, gesteund door het Centraal-comité uit de 
hoofdcommissie, door de deels deftige, deels artistieke 
heeren, welke de vierschaar spanden, was verkregen ? 

Laat ons het maar aanstonds zeggen, het resultaat 
is uiterst pover. Als er nog bekroningen zijn uitge
reikt , dan kan dit slechts geschied wezen, omdat het 
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geld cr nu eenmaal was, en omdat de „Commissie 
van Vereenigde Kunstenaars, gesteund door enz. enz." 
het toch wat al te gek vond, geheel platzak van liet 
jachtveld der decoratieve ideeën thuis te komen. Waar 
zijn de dagen gebleven. dat een kleine vereeniging, 
als „Architectura et Amicitia" voor een twintigtal 
jaren was, onder de medewerkers naar dergelijke prijs
vragen talenten als Jan Springer telde? 

Kunstenaars van naam hebben, daar zijn wij wel zeker 
van, ditmaal hun krachten gespaard. Naar zulke luttele 
belooningen, men kan het hun niet kwalijk nemen, 
dingen zij niet mede. De „Commissie van Vereenigde 
Kunstenaars, gesteund door enz. enz." wist dit beter 
dan iemand anders. Maar waarom dan deze schijn-
vertooning? Zal Amsterdam in September des vol
genden jaars passend versierd zijn, dan dienen andere 
en betere krachten aan het werk te gaan. 

Het bekroonde ontwerp „ N o I'iu" is er een voor 
de Hoogesluis, een brug, die al sinds de vorige eeuw 
bij alle voorkomende gelegenheden versierd werd. Maar, 
men weet het, de oude Hoogesluis is niet meer. Was 
de brug vroeger niets dan een aaneenschakeling van 
massieve, niet pretentieuze bogen, thans prijkt zij met 
de obelisken, waarvan een spotvogel zong: 

„Iedre naald wijst als ent vinger 
('/ onsterflijkheid van...." 

Die obelisken, men moge ze dan gepast of onge
past achten , zij staan er nu eenmaal en zij vormen 
een motief, dat den grondtoon van de feestdecoratie 
moet vormen. Ondankbaar is het motief niet. Van 
der Hart heeft er bij zijn decoraties vaak een zeer 
goed gebruik van gemaakt. Ook de ontwerper van 
„ N o l'iu" dankt een deel van zijn succes aan de 
architectuur der bestaande brug, waarmede hij zijn 
werk zoo goed mogelijk in overeenstemming heeft 
gebracht. Kn dit is hem wel gelukt. Maar daarmede 
houdt dan ook de lof op, want het ontwerp is overigens 
uiterst banaal en spreekt van geen enkele nieuwe ge
dachte. Om een resultaat als dit te bereiken, had waar
lijk geen prijsvraag uitgeschreven behoeven te worden. 
Kr waren onder de „Vereenigde Kunstenaars" onge
twijfeld velen, die iets dergelijks, misschien wel iets 
beters, hadtien kunnen leveren. 

De ontwerper van „ S a l v e " , wien de kapitale som 
van honderd gulden ten deel viel voor zijn versiering 
van het Stationsplein en het Damrak, heeft het banale 
pogen te vermijden en, vermoedelijk aanhanger der 
„nieuwe kunst", beproefd die ook voor straatversiering 
toe te passen. Van te voren was echter te zeggen, 
dat die poging mislukken moest. Immers de leuze 
„eenvoud vóór alles" waaronder de nieuwste artistieke 
phalanx optrekt, wordt ook hier aangeheven, en 
daar die leus bij een feestversiering, die noodzakelijk 
een eenigszins weelderig karakter behoort te dragen, 
niet past, is slechts droge stijfheid de uitkomst. Het
zelfde geldt voor het ontwerp „ W met kroon", ge
dacht als versiering van de Blauwbrug. 

Wat overigens werd ingezonden is zóó onbeholpen, 
dat wij er ons niet over behoeven te verbazen , dat 
de Jury het terzijde heeft gelegd. 

* 
Wat zullen de Amsterdammers nu doen? Dat de 

Commissie van „Vereenigde Kunstenaars gesteund door 
enz. enz " adviseeren zou tot uitvoering van een der 
ontwerpen, is niet aan te nemen. Naar beter werk 
dient te worden omgezien en het is onze overtuiging, 
dat men een voortreffelijke keus zou doen, indien 
men Jan Springer, den geboren decorateur , met het 
opperbestier van de versiering der geheele stad be

lastte. Zijn vindingrijk vernuft, zijn smaakvolle tecken-
stift zullen ook ditmaal wonderen doen. Het is onder 
de jongeren gebruikelijk, om Jan Springer als iemand 
van de oude school te beschouwen; de man moet 
echter nog komen, die hem als ontwerper van feest
versieringen overtreft. 

Er wordt tegenwoordig, nu het inhuldigingsfeest 
meer en meer nadert, veel geschreven, gephiloso-
pheerd en gepraat over de „beginselen" waarnaar 
versieringen van steden moeten geschieden. Praatjes 
vullen echter geen gaatjes en meer dan ergens anders 
is hier de theorie van dc bleekste grauwheid. Dezefde 
spreker, die alle eerepoorten als „onredegevend" ver
werpt , schroomt niet om, als hij een denkbeeld aan 
de hand moet doen, de reconstructie in latten en 
linnen van de oude stadsomwalling als iets bijzonder 
„rationeels" aan te prijzen. En zoo schreeuwt ieder 
op zijn beurt pieucc nwn ours, om zijn aandeel van 
de stokvischvellen te krijgen. 

De verdeeldheid onder de „kunstenaars" is al van 
ouds groot. De een gunt den ander het licht niet in 
de oogen. Deze overweging doet ons twijfelen aan de 
mogelijkheid dat Amsterdam het talent, dat het 
binnen zijn nu uitgezette grenzen bezit, naar waarde 
zal schatten en er een zoo goed gebruik van zal 
maken als mogelijk is. 

Wij hopen hartelijk, dat wij ditmaal zullen blijken 
misgezien te hebben. 

D K G R A F E L I J K E Z A A L . 
Nu juist twee jaar geleden was er heel wat rumor 

in casa over de Grafelijke Zaal of de Grafelijke Zalen, 
zooals in de pluralis magestatis gezegd placht te worden. 

Wij schreven toen, naar aanleiding van al het ge
rucht dat gemaakt werd: 

„ N u gaat het spannen, zou men zeggen. Daar is 
waarlijk de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst met een adres bij dc Tweede Kamer gekomen 
om te verzoeken den post op de begrooting voor 1896, 
Afdeeling Binnenlandsche Zaken, die betreft het maken 
van restauratieplannen voor de Grafelijke Zaal niet 
toe te staan, vóór de tegenwoordige inrichting van 
de onderafdeeling „Kunsten en Wetenschappen" ge
wijzigd zij. E n nu sluiten zich andere personen met 
een adhesie-adres bij dit betoog aan. Onder die per
sonen behooren de architecten Berlage, Blcys, Gode
froy, Klinkhamer, 2 Metzelaars, Nieuwenhuis, Pos
thumus Meyjes, Salm Jr., Jan Springer en Verheul. 
Dus aan het drijven van den heer De Stuers komt 
nu een einde ? Maakt u maar geen illusiün, gij adres
santen. De afdeeling Kunsten en Wetenschappen zal 
wel blijven wat zij is, want de Tweede Kamer kan 
een Minister niet dwingen zijn departement anders in 
te richten dan hem goeddunkt. I let ministerieel leven 
is kort en onzeker, dat van een referendaris van lan-
geren duur. Patience et longueur de temps font plus que 
fotcc, ni que rage, zal de heer De Stuers denken, als 
hij al het misbaar, dat tegenwoordig gemaakt wordt, 
verneemt." 

Men herinnert zich hoe de zaak verder liep. Wij 
schreven, toen de beslissing gevallen was: 

„ H o e z e e , hoezee! De overwinning is ons! Zoo 
moet het in het kamp der anti-middeleeuwers geklon
ken, toen de uitslag van de stemming over de / 1000 
voor de Grafelijke Zaal bekend werd. Mogen som
migen het ook betreurd hebben, dat de zege niet 
wat glansrijker was, omdat de stem van den Voor
zitter der Tweede Kamer den doorslag moest geven , 
een „échec" voor den heer De Stuers was er nu toch. 
Maar wie in den eersten roes gejuicht hebben, zullen 

zich later wel kalmer gestemd voelen. Nu is het 
luttele bedrag voor het restauratieplan wel geweigerd, 
doch wat thans verder?" 

Aanvankelijk scheen het, dat onze voorspellingen 
niet uitkwamen. Het opzienbarend en blijkbaar door 
toorn ingegeven heengaan van Dr. Cuypers uit de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst leek een 
bewijs ervan, hoezeer de middeleeuwers den hun toe-
gebrachten slag gevoeld hadden. Ook de keuze, door 
den Minister van Waterstaat gedaan, toen hij in Sep
tember des vorigen jaars een commissie van advies 
benoemend, drie der adressanten aanwees en alleen 
den heer Peters als vertegenwoordiger der De Stuers-
partij in dat lichaam opnam, was wel geschikt om 
der Maatschappij en haar medestanders voldoening te 
geven. Maar nu melden de bladen, dat bij beschikking 
van den tegenwoordigen Minister Dr. P. J. H . Cuypers, 
architect der Rijksmuseumgebouwen , te Roermond , 
benoemd is tot lid der commissie. 

Commentaar is overbodig. Die het laatst lacht, lacht 
het best, kan nu de heer De Stuers denken. Wij zou
den in zulk een commissie-vergadering wel eens om 
een hoekje willen kijken! 

ARCHITKCTURA KT AMIOITIA. TK AMSTKKDAM. 
1082*7.? vergadering va* Woensdag 24 Nov, 18!)7. 

Xa lezing der notulen num (le Voorzitter, dc heer Joseph 
Cuypers, liet woord tot het boaden Tan zijn lezing getiteld: 
„Over Letters". 

Do spreker gal een duidelijk historisch overzicht van de wor
ding van de letter. De Romeinsche letter draagt zulk een scherp 
rechtlijnig karakter, omdat deze in de steen aangebracht moest 
worden eu daardoor technisch zoo eenvoudig mogoljjk moet zijn. 
Steen en graniet dienden veelal tot het aanbrengen van letter
schrift. Vervolgens ontstonden de letters in brons en lood .welke 
een minder eenvoudig karakter droegen, en toen eindelijk het 
perkament in gebruik kwam, werden hierop de letters met een 
voeren pen geeehrevon. 

Daar het perkament zeer kostbaar was, werd het na gebruik 
dikwerf ontdaan van het dekkende laagje, waardoor de leiter» 
wel grootendeelB, maar niet geheel verdwenen, en werd het op
nieuw boschrevon; daarom ziet men in de oude handschriften 
dikwijl* duidelijke en minder duidelijke letters door elkander, die 
het lezen zeer moeilijk maken. 

Spoker behandelde voorts de Romaansche, Gothische cn ltcuais-
sance letters, en eindelijk de moderne letters, die tot voor tien 
jaren in do boekdrukkunst zeer verwaarloosd werden. In de laatste 
tien jaren is weer een grooto vooruitgang te bespeuren. 

Overal gaf spreker met eigen schetsen duidelijk aau, aan welke 
eischen letters moeten voldoen om fraai te zijn; deze eischen 
verschillen natuurlijk naar gelang dc lettors in steen, metaal of 
op papier aangebracht zijn en naar gelang zij met een veeren of 
stalen pen, of wel met hctponsoel geteekend worden. Ken nrach-
tige collectie van de meest uiteenloopende karakters van letters 
waB aanwezig. 

Een welgemeend applaus cn een hartelijk woord van dank, by 
monde van don Secretaris, den heer Walle, toonden den Voor
zittor dat zjjn voordracht zoer in don smaak gevallen was. 

Na eenige huishoudelijke aangelegenheden word do vergadering 
gesloten. 

BOUWKUNST KN VRIENDSCHAP TK ROTTKRDAM. 
I 'ergadering zau Dinsdag 23 November 1897. 

Dezen avond trad als spreker op de heer Dr. J . V. vau Bem
inden uit 's-Gruvonhnge. met het onderwerp: Bouwkunst bij 
witte mieren, toegelicht met een serie lichtbeelden. 

Hoewel deze insecten gewoonlijk witte mieren worden ge
naamd, ziju zij feitelijk niet wit en zijn het ook geen mieren, 
ten minste er hostaat geen verwantschap met deze; terwijl bij 
dc hersens do mieren zeor sterk ontwikkeld ziju, zoodat zij 
bjjna don gohoelen kop vullen, is dit bij de witte mieren, ot, 
technisch uitgedrukt termiten, uiet het geval, duar bij deze het 
grootste godcclto van den kop wordt in beslag genomen door 
spieren ter beweging der kaken. Wanneer men een uest van 
witto mieren openbreekt, dan vindt men daarin verschillondo 
Boorton : 

1'\ Do werkers. Dezo beijveren zich, zoodra er eeu gat in 
't nest wordt gemaakt, dit dndcljjk weer dicht te metselen. De 
specio hiervoor bestaat iu hun uitwerpselen, vermengd met hun 
speeksel. Dit wordt steenhard. Overigens brengen zij voedsel aan 
voor dc thuisblijvers. 

2". De soldaten. Deze Btellen zich bij het doorbreken van een 
nest in de opening op, slaan met huu groote kaken letterlijk iu 

den blinde (daar zij, evenals dc werkers, geen oogen hebben) 
rond zich heen, en beschermen zooveel mogelijk do kolonie. 

l i t een en ander blijkt tevons hun grooten afschuw voor dag
licht, of waarschijnlijk versche lucht. Men ziet zo dan ook nooit 
buiten, en hun groote ncstoii, dio soms meer dan 3 manshoogten 
bedragen, bouwen zy waarschijnlijk 's nachts, terwijl zij ze gere
geld vergrooten. 

Verder vindt men bij nauwkeurige beschouwing zeer kloino 
mieren. Dit zijn de jongen, die zich ontwikkelen, hetzij tot wer
kers, hetzij tot solduton ol'tot gevleugelde mieren (larongsi. 

Deze laatsten verlaten, wanneer zy ten volle ontwikkold zijn 
(vóór den regenmoesson), in geheele zwermen het nest. leder, 
die in lndië, Afrika of Australië heelt gewoond, kent de plaag, 
wanneer hg' in zijn voorgalerij door een zwerm vliegende mieren 
wordt overvallen. Met zulke hoeveelheden vallen zij in de lamp, 
dat deze uitgaat, terwjjl zij verder worden opgegeten door vogels, 
vleermuizen, hagedissen enz. Slaagt de bewoner er in één lichtjo 
brandende te houden, dan zal hij een zeer eigenaardig schouw
spel zien. 

De mieren, nl. die zoo pas het eerste gebruik van hun vleugels 
hebben gekregen, beijveren zich om dezo uit te trekken, of 
beter, zij breken ze door een handige beweging van hun lichaam 
en helpen elkaar hierin trouw. 

Dan begint een wilde jacht, die zich misschien hieruit ver
klaart, dat dit soort bestaat uit mannelijke en vrouwclyko 
geslachtsrijpe dieren, terwijl de soldaten en werkers onvolkomen 
ontwikkeld zijn. 

Door 't groot aantal vijanden, als vogels onz., blijft geregeld 
van deu zwerm, die uit ongeveer een millioen stuks bestaat, 
niet meer dun hoogstens één paar in 't leven. 

Dit panrtje wordt dun vermoedelijk de oorsprong van een 
nieuw geslacht, of wol het wordt in ccn nest. waar men toe
vallig ecu koning eu koningin noodig heeft, als zoodanig gehuldigd. 

De koningin namelijk is do eenige voortbrengster van een 
nieuw geslacht. Deze taak echter vat ze zoo serieus op, dat zo 
niet minder dan zestig eieren per minuut levert. 

Zij en haar echtgenoot worden door de mieren zorgvuldig be
waard in een bijzondere cel, die zoodanig is ingericht, dat wel 
de werkers en soldaten er in en uit kunnen, doch de koningin 
niet, dsur haar achterlichaam meer dan duizendmaal zoo groot 
wordt als dat der gewone mieren. I'.en stroom van werkmioreu 
loopt geregeld langs haar mond. en verzadigt door het brongen 
van eten, haar euorinen eetlust, torwyl een dito stroom bezig 
is do eieron weg to voeren. Deze worden geborgen iu daartoe 
ingerichte en met zacht hout bekleede cellen. 

Het bovenstaande heeft betrekking op de Australische mieren; 
bij de Afrikaansche oorlogszuchtige termiten, vindt men ongeveer 
eveneens dozeltde inrichting, terwijl bij dc Siciliaansohe en 
1'runsehe miereu gewoonlijk verscheidene koninginnen ijjn, dio 
dau ook medewerken, evenals de soldaten. 

Spreker tooudo verscheidene vergrooto photographieëu en 
teekeningen van nesten, welke, naar gelang der soorten, ver
schillend van vorm zyu; ook de verschillende mieren zelvo en 
eenige koppen van soldaten. 

Vervolgeus stond spreker stil bij de verbazend grooto mate van 
instinct bij deze dieren, dat zoo sterk ontwikkeld is, dut het 
aan verstand doet denken. Zoo bijv. do kompasinieren, die hunne 
nesten steeds met de smallo zijde nuur het noorden en zuiden, 
en met de brecdo zjjdo naur oost eu west bouwen. Anderen weer, 
die 40 meter hoog uaar deu top van een boom, die nog niet 
voor hun gebruik geschikt is', overdekte gaugcu mukeu om aan 
dien top hun voedsel te vinden; terwijl weer andoren hunuo 
nesten door een overstekend dak voor den rogen boschlton. 

Ten slotte vorwijldo spreker oorst bij de enorme Bchado, die 
zij kunnen aanrichten door het vernielen van hout, hetwelk zij 
zoo totaal uithollen, dut de rest bjj de geringste aanraking in 
poeder valt. Opmerkenswaardig is ook hier weer, dat, wanneer 
dit instorten pluuts heeft, er ook niots meer is, dat voor hen 
dienstig is, terwjjl zij met hun boringen met grooten tact te 
werk gaan, door eerst van onder naar boven rechtop te werken 
en dan van boven af het geheel uit to horen, zoodat het voor
werp geheel kun blijven staan tot alles is uitgehold. 

Nooit zullen zy do oppervlakte aanranden, geon opening is van 
buiten te bespeuren. 

Daarna toonde spreker aan, dat tegenover deze schade het 
voordeol staat dat zjj humus voortbrengen; do grootste woud
reuzen zyn niet tegen hen bestand ; deze vallen om en leveren 
een vruchtbaren grond. Zoo is o. a to Kio Janeiro een goheel 
woeste vlakto, begroeid mot hard gras, door de mieren omgozet 
in vruchtbaro teelaarde, zoodat ook dit zoo gevreosde insect nog 
nut doet. 

MAATSCHAPPIJ 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 . 

An>i:iaiNi; AXSTKKUAX. 

Vergadering van Vrijdag 19 November 1897. 
Na opening der vergadering lezing cn goedkeuring der notulen 

en mededeeling vun eenige huishoudelijke zaken werd het woord 
verleend aun den heer Dr. C. Hotstede do (iroot, directeur vau 
het Prentenkabinet te Amsterdam. De heer Hofstede de (Iroot 
liet eon groot aantal prachtige photographieëu circuleoren vau 
oud-Christeiyke bouwwerken uit Italië, waarvan de bezichtiging 
door do diuiroij gegeven toelichting zeer onderhoudend was. 
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Daar do grooto voorraad op één avond uiet geheel kon worden 
bezichtigd, zal dezo kunstbeschouwing later worden vervolgd. 

Hierna gaf de Voorzitter, dc beer C. B. Posthumus Meyjes, 
eeu beschouwing over de Cunera-kerk te Rhenen, opgeluisterd 
door een t ran ie verzameling photo V on teekeningen. Spreker 
herinnerde aan den noodlottigeu brand, die den toren en de 
geheele bekapping ln korten tijd bad vernield. 

Aan de hand van cen na don brand vervaardigde opmeting, 
verklaarde spreker dat deze kruiskerk iu dc 14c eeuw van 
reuzenmoppen gebouwd en eerst in da 15e eeuw door aanbouw 
van zijbeuken en toren vergroot werd. Dank zij den heer Hofstede 
de Groot, wan Hprckor in bet bezit van een photographic van de 
kerk en het interieur, genomen naar cen in 164*doorSaonrodam 
vervaardigde schilderij, welke thans telnsbrück is. Deze schilderij 
doet zien, boe nauwgezet Saenrcdam allen heeft opgenomen. 

De beer Posthumus Meyjes gat' aan op welke wijze de her
bouw zal worden ondernomen, cn gaf verder door vele teekeningen 
van Hoogers en anderen een duidelijk overzicht zoowel van cle 
kerk met toren als van het Koningshuis te Khenon. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 

A l h K L I . I M . A l . N H I M . 
Vergadering van 24 November 1S9Ï, 

Xa mededeeling van de ingekomen stukken, waaronder een 
schryven van den heer Robert Kalff, met aanbod om eene lezing 
tc komen houden over de John's schoorsteenkappen, worden 
door don Voorzitter de door dc Mij. gestelde vragen beHproken 
en aan enkele leden ter beantwoording opgedragen. 

Daarna geeft het lid Treem als afgevaardigde van de Afd. een 
verslag van hetgeen besloten is op de gehouden vergadering van 
dc centrale nrbeids-vereeniging .Samenwerking", waarvan het 
region ent op 25 Febr, 1897 is vastgesteld cn welke verecniging 
zieh ten doel stelt in gemeen overleg de belangen van patroons 
en werklieden in de gemeente Arnhem tc bevorderen door: 

1. bet verzamelen en verstrekken van inlichtingen en gegevens 
over arbeids-aangelcgcnheden, met name door hot stichten van 
een arbeidsbeurs. 

2. bet dienen van advies, hetzy gevraagd of ongevraagd, ten 
aanzien van alle onderwerpen welke de belanden vuu den arbeid 
raken. Op dc gehouden vergadering was heloten de Koninkl 
goedkeuring aau te vragen en won! voorge tcld de contributie 
voor afgevaardigden-patroons per vereeniging on per lid op ƒ0.20 
en die der afgevaardigden-werklieden per vereeniging cn per lid 
op / 0.10 te stellen cn in eene volgende bijeenkomst hierover tc 
besluiten, opdat dc afgevaardigden in banna vereenigingen dit 
voorstel kunnen bespreken Verder werd bes-loten om gedurende 
dezen winter alleen maar als begin een arbeidsbeurs te orgaiii-
seeren, en op deze wijze eene statistiek aan te leggen. 

Het meerendeel der leden van dc Afdeeling zag het nut van 
een arbeidsbeurs hier-ter-stcde niet in en was van oordeel dat 
hierin Armenzorg' zeer goed voorzag'. Het zal zelden voorkomen 
dat cen patroon aan deze beurs werklieden zal komen zoeken. 

Mot woord werd nu verleend aan het lid 1 II. Muller, architect-
ingenieur vun het Ziiid-Afrikaansche gouvernement, aldaar belast 
met tien bouw van bruggen, bet aanleggen van spoorwegen enz. 

Spreker begon met te vermelden dat bij, door bet gouverne
ment voor twee jaar aangesteld, zyn verblijf tot 6 jaar verlengd 
zag, en de gelegenheid hud om de geheele Kaapkolonie tc berei
zen en alle kunstwerken te bezien, waaronder velen door spreker 
vervaardigd zyn. Speciaal wus dc Oranje-Vrijstaat het doel vun 
zijn werkkring geweest. 

Xa de Portugeezen hebben dc Hollanders daar de oudste rech
ten en bet is merkwaardig dat dc Hollandsche taal zoo vastgc-
worteld is dat alle moeite van de Engelschen om die tf.al, tiet 
oud-Nederlandse h onzer voorouders to verdry ven, mislukt. 1 *c 
Kaapsche regeeriug zag zieh genoodzaakt alle officieele stuk
keu en verslagen in Engelsen en Jiollundsch te puhljcccren. Zelfs 
werd 2 jaar geleden een Hollandsche leerstoel aan een der scholen 
gesticht. 

Spreker dacht zich Zuid-Afrika als lndië, waar bij jaren lang 
bad vertoefd, cn dc groote kunstwerken en uiet minder dc 
schoone natuur bcm luidden getroffen. Hoe gebeel auders wna 
dit land. Tot de Zambezi-rivier had spreker het land doorreisd 
cn nergens bronnen aangetroffen, niets dan steenen groote vlak
ten, met een zeer eigenaardige bevolking, zoowel ouder dc in
landers als ouder de vreemden. 

Voor ecu paar jaren heeft men ruïnes ontdekt van groote 
bouwwerken by de Zambezi, in bet hart van Afrika, die van onderen 
bestaan uit zware steensoorten, met een bovenbouw van hard
gebakken steen, helrood van kleur, met vlechtwerk, cn waarvan 
bet verbindingsmaterinal bestond uit asphalt. 

Photographieën van de ruïne op de Lundi-rivicr, van die in 
bet hart van Masbonnlaud en van dc Zimhnhago-ruïuc verduide
lijkten bet gesprokene. 

Wanneer men in dit land verder cen blik slaat op de bouw
en kunstwerken, dan ontwaart men naast veel goeds ook veel dat 
afkeuring verdient Trots de tegenwerking der Engelschen is er 
door Hollanders veel gewrocht. Het is to bejammeren dat de ver
binding met dit land cen soort monopolie van dc Engelschen en 
Duitscners is, en spreker bevreemdt Let dat er niet eene Holland-
Hcho bootmaatschappy bestaat die de driekleur daar geregeld laat 
wapperen 

Menig J.'ngclscbman keert nu jaren verblijf naur zyn vaderland 

terug met cen aardig kapitaaltje, dat hem voor zyn verdere leven 
een onbezorgde toekomst geeft. Do Engelschen hebben zich met 
den hun eigen helderen blik van de meeste zaken meester 
gemaakt 

De Kaapsche regeering bezit een afzonderlijk ministerie van 
openbare werken , havenwerken en spoorwegen. 

De kosten vnn alle nieuwe openbare werken worden uit leenin
gen bestreden en elk college heeft een afzonderlijk hoofd voor 
bet uitvoeren dier werken of draagt dc uitvoering uan particuliere 
architecten op. (fok wordon prijsvragen uitgeschreven, doch be
vreesd voor de betere krachten onder het Hollandsche element op 
bouwkundig gebied, werd in dc voorwaarden steeds bepaald dat 
geen Hollander mocht deelnemen. 

Dnnrby kwam dat dc Engelsche architecten cen schromelijk 
misbruik maakten van het hun geschonken vertrouwen en zich 
door de aannemers op allerhande manieren Heten oiukoopcn. 

Ieder afdeclingshoofd beslist over alle werken onder zijn bestuur 
behoorende, regelt de salarissen van dc bouwkundigen die wer
kelijk goed zyn, terwyl dc werktijden niet overmatig zyn gere
geld: dc Woensdagmiddagen b.v. wordt niet gewerkt. Alles wordt 
vlug beslist. Js de aanleg eener spoorlijn goedgekeurd, dan komt 
dc zoogenaamde „flying service" voor do voorloopigo opname cn 
uitbakening met piketten, cn zoekt den besten weg met Inacht
neming van de natuurlijke gesteldheid. Daarna komt de definitieve 
uitbakening en wordt alles iu korten tijd gereed gemankt. De wet 
geeft het recht 100 voet breedte uit de spoorbreedte zonder kosten 
te onteigenen; alleen worden daarin liggende dammen of andere 
werken vergoed. 

Do gevangenen wordon onder militair toezicht gebruikt aan 
haven- en andere werken, terwyl lichtgestraften onder politie
toezicht aan de wegen en plantsoenen arbeiden. Voor alle werken 
wordt een druk gebruik gemaakt van Kngelsche modelboeken, 
waarin geheele inrichtingen kant en klaar voorkomen. Spr. liet 
een paar dezer exemplaren circulccren. De Zuid-Afrik architect 
weet die modelboeken te hanteeren, maar daardoor krijyt men 
ook de veel voorkomende nuchtere oplossingen. De handenarbeid 
is or zeer duur, cn men laat dus alles zooveel mogelijk over
komen, tot de gevelsteonen toe. Kngeland levert dit alles. 

(lui ecu voorbeeld te noemen heeft het Parlementsgebouw 
gekost aan uit Kngeland betrokken materialen 220.000 pd. st 

aan verwerkte materialen cn loonen uit Kaapstad 137.000 „ w 

Dc Kaffers vervullen de plaats onzer opperlieden; het handwerk 
wordt verricht door Kuropeanen en in de laatste jaren door do 
Chineesen; de loonen voor da blanke werklieden ziju voor Kaap
stad van 10 tot 15 sh. of f6 tot f9 en verder naar het Noorden 
van 15 tot 25 sh. of f9 tot f 15 per dag. 

De publieke wegen zijn zeer slecht en hoewel er zoogenaamde 
bepalingen bestaan, wordt duaraun onvoldoende de hand gehouden. 

In Johannesburg zal het volgend jaar eeu eigen bestuur voor 
openbare werken in dienst treden 

Spreker haalde van het bouwen van bruggen de grappigste 
voorbeelden aan: hij heeft geheele reeksen van bruggen moeten 
afkeuren en vernieuwen, die door onersaren technici waren ge
maakt. Van cen dor hoofden vaneen departement, druk met 
Jochters gezegend, deelde spreker mede dat by, die hem van 
eene der dochters afhielp, zeker was vnn eene goede positie, of 
bij bekwaam was of niet, waardoor het voorkwam dat dezelfde 
brug tweemaal geheel vernietigd word. 

Bene collectie photo's en teekeningen verduidelijkten sprekers 
voordracht en deden zien, boe hij als veelzijdig beoefenaar der 
bouwvakken, zoowel als architect als ingenieur van spoorweg
bruggen en spoorwegen, een dankbaren werkkring bad eu nog 
heeft 

Dc Voorzitter bracht den beer Muller den dank der Vergade
ring en merkte op dat volgens een Kngclseb tijdschrift de daar 
gevonden ruïnes afkomstig waren van de Phoeniciërs, getuige 
den eigenaardigen (iriekschen vorm van bet ornement. Deze waren 
wellicht uit Kleiu-Azië overgestoken, want geen Kaffernatie beeft 
ooit deze monumenten kunnen bouwen. 

Het lid Freem gaf ter bezichtiging een fabrikaat van do fabriek 
van cement-yzerwerken to Amsterdam, directeur C. vanAspercn. 

Het leent zich uitstekend voor bet maken van brandvrije wan
den, afsluitingen, spouwmuren, bckleedingcn van ijzeren balken, 
kolommen enz., en bestaat uit ingesneden cn uitgetrokken plaat
ijzer, waardoor de overhoeksche ruiten zich kantelen. Dc grootero 
mazen lecnen zich uitstekend voor afsluitingen van tuinen Do 
platen kunnen van enkele nummers op een lengte van 0 meter 
worden geleverd. 

Met veel belangstelling werd een cn ander bezichtigd. 

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. Dc Minister van Waterstaat brengt ter kennis 

van belanghebbenden, dat iu de maand Maart van bet jaar INKS 
een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van candidaten, 
dingende naar cen getuigschrift van voldoend afgelegd examen 
voor opzichter van den Rijkswaterstaat, volgens het onder deze 
aankondiging voorkomondo programma, dat verkrijgbaar is hij 
ticbroeders Van Cloef te 's-Uravenhage, tegen o cent bet 
exemplaar. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij, die op 1 Januari 
lH!ts het 21e levensjaar roods cn hot 30o levensjaar nog niet 
zyn ingetreden. 

3?7 

Zjj, dio ann liet vergelijkend 'onderzoek wenschen Heel to nomen, 
moeten zich vóór I Februari 1898 aanmelden aan hot Ministerie 
vun Waterstaat mot oon op zegel geschroven verzoek, dat tevens 
moet hevattcn eene naiiwkcurigo opgave van naam , voornaam, 
woonplaats cn betrekking. 

Kij dit adres mootcn worden gevoegd: 
I". eene verklaring van het genieontehostonr der woonplaats, 

dnt de candidaat is Nederlander en van een goed zedelijk gedrag, 
wolke laatste van geon oudero dagteekening mag ziju dan drie 
iMiianden vóór den datum vnn inzending; 

2°. eeno akte van gelioorte. 
[tij het examen, dnt schriftelijk en mondeling geschiedt eu 

tvce dagen zal duren, moeten worden medegebracht de teeke
ningen, bedoeld in dc vakken 111 cn I V van hot programma, 
verzameld in eeno portefeuille 

Bovendien zal Wt aanbeveling eener eventueele benoeming hjj 
den Itükswntcrstant strekken het overleggen van behoorlijk ge
waarmerkte bcwiJHstukkon, waaruit blijkt, dat de candidaat nu 
volbrachten zeventienjurigen leeftijd mot vrucht gedurende ecnigen 
tijd practisch werkzaam is geweest in een ot' meer tot dc bouw
vakken behoorende umbachten. 

Do candidaten, die aau het examen voldoen, ontvangen daar
van cen getuigschrift, vermeldende den uitslag van het examen 
in elk vak. Rit getuigschrift geeft geen nanBpraak op plaatsing 
vanwege het Kijk. 

— Do Statluourani 275 bevat een kon. besluit van l"> dezer, 
bijzondcro voorwaarden behelzend voor benoembaarhei. tot inge
nieur voor het vak vun scheepsbouw bg bet marine-etablissement 
tc Soerabaja, en regelen betreffende de uitzouding van persouecl 
voor die betrekking uit Nederland. 

— Door den Minister van Waterstaat is den heer T. Sanders, 
civiel- en bouwkundig ingenieur, concessio verleend voor den 
aanleg van een clcctrischen spoorwog, die bet zuidelijk deel van 
Amsterdam zal verbinden met het zuidelijk deel van llanrlem. 

Do concessie bevat tevens de voorwaarden, waaronder de conces
sionaris verplicht is, aansluitende stoom- of electrische tram
lijnen in dc Haarlemmermeer enz. aan te leggen. 

De voorbereidende werkzaamheden voor de hoofdlijn zijn reeds 
met kracht aangevangen 

AMSTERDAM. Het bestuur der Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst heeft de volgende vragen aan de atdeelingen voor
gelegd, ter behandeling in baar vergaderingen: 

I. Hoedunig is uw oordeel over de noodzakelijkheid van oprichting 
van een Ryks proefstation voor bouwuiatcrialon;-

I I . Worden in bestekken voor bouwwerken, in den kring uwer 
nfdcoling opgemaakt, bepalingen voorgeschreven betreffende do 
uitbetaling vnn do werkliedeu in een keet op het werk, man 
voor man in afgepast gold!1 

Zoo j a , wat kan dan medegedeeld wordon over de werking 
van die bepaling? 

I I I . Welke is de beste wijze van aanvoeren van versche lucht 
en afvoeren van vorbruikte lucht, ter doelmatige ventiloering van: 
a. arbeiderswoningen, b. burgerwoonhuizent 

IV. Welke is do beste wijze van verwarming: a. van een blok 
arbeiderswoningen, b. van een blok burgcrwoonhuizen? 

V. Wnt is boter: 
golegenheid voor luchtcirculatie aan te brengen onder houten 

balklagen en vloeren vnn vertrekken op den bcgaucgrond , 
of wel, dc balkon in het zand te leggen en do zandaauvulling 

op tc Imogen tot onderkant houten vloer -
Op welke andere wyze is de bodem het doelmatigst af te sluiton, 

uit een hygiënisch standpunt beschouwd cn in verband met het 
stroven om de bouten balken en vloeren tegen bederf to beschermen? 

VI. Wolke is de besto inrichting van urinoirs, in: a. publieke 
gebouwen, b. schoolgebouwen (vooral lagere scholon), c. parti
culiere woningen? 

UTRECHT. De voroeniging „Voor do Kunst" beeft hare zalen 
geopend voor een collectie kunBtaardewerk uit de labriek „Holland" 
van den heer M ijnlioff; tegels, schotels, vazen, pullen en dergelijke 
zjjn daar vertegenwoordigd. Eenig houtsneewerk vnn den heer 
Tckstra uit I.eouwarden is eraan toegevoegd. 

D O R D R E C H T . Volgons do Dordrcchttdu Cüiirtni zou er kans be
staan dat „Villa Maria" met Hinken tuin cn nog eenige ruime eircoelen als villaterroinen in veiling zouden komen, zoodat do 

ordrechtsche gegadigden het in hun hand hebben die gronden 
tot villa-torrcinon to bestemmen. Bovendien ziju de eigenaressen 
van plan belangrijke prijzen en premies toe te kennen ann die 
bouwondernemers cn architecten, die vóór 1 Mei 1901 op de 
verkrogen terreinon do fraaiste villa's ol' huizen hebben gezet 
Deu jury van deskundigen, buiten Dordrecht gevestigd, znl uit
spraak doon en to gelegener tijd zullen nadere bijzonderbcdeu 
wordon modegedeeld. 

ZWOLLE. De juarwedde van don directeur der waterleiding is 
door den Raad verhoogd cn gebracht op ƒ1800. 

YELP. Binnenkort zal do directio vun de Industricele Maat
schappij overgunu tot dc aanbesteding der buizen enz. voor hot 
buizuunet der waterleiding alhier. Van geërfden vun Velp zijn 
terreinen aangekocht voor de prise d'euu on pompwerken, zoodat 
spoedig met do wcrk/.uainhcden onder leiding van den ingenieur 
II. I'. N . Halbertsma te 's-tlruveuhage oen unuvung kan worden 
gemaakt. 

— Hendrik-ldo-Ambacht: Door het Rjjk is do toegezegde som 
van f «100 voor het herstellen der beschilderde ramen in hot kerk
gebouw der Hervormden alhier verhoogd tot 1 1200, ten einde bot 
oude gebouw verder te kunnen restaureeren. 

— Aflevering II van Dc A'a/nitr (uitgave van ,1. ü . Broose to 
l'trccht) bevat: Winterbouciuotton, door J . Sturing. — liet tclo-
grafceren zonder gcleiddruden, volgens hst stelsel Marconi, door 
Dr. A. van ilennokelcr. — llollanilsoho tabak (vorvolg), door C. 
J . Koning. — Alaska's nieuwo goudveldon aan do Klondike, door 
Dr. L Bloekrode. — Menschapen, door Dr R Siiiia. — De 
kolenrijkdom van Duitschland en eenige andere Europeoscko 
.Staten, in verband met dc toekomstige uitputting der verschil-
lendo revieren, door F. F., f.. Vooren. — Korte Mededeelingen. — 
Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Ant. I'annckook. — 
Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Hij kon. besluit zijn de adjunctingoniours bij het aan het 

Dep. vnn Kol. verbonden Technisch Bureau, M. Wosterbntin Muur-
ling cn H. Hal jon, met 1 Jan. a. s. bevorderd tot ingenieurs 2o 
kl. bij dat bureau. 

— By de exploitaiie van den Staatsspoorweg ter Sum. West
kust zyn: 

b e n o e m d : tot chef der Se afd., de adj.-ohef der 2o afd. bg 
de expl der Staatsspoorwegen op Java, II. F van Stipriaan I.uis-
ciuB; tot chef der werkplaatsen de opz.-machinist lo kl. bij de 
expl. der Staatsspoorwegen op Java, gedetacheerd bij de expl. 
van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust, E . I). 0. Mid-
delaer. 

— By' dc Staatsspoorwegen op Java ziju : 
o n t s l a g e n : eervol uit zijn betrekking, de tijdelijke onder-

opzichter le kl. I.. Buschkons en de onderopzichter 2c kl . B . O. 
.1. Th. Ciebrant; 

b e n o e m d : tot onderopz. der werkplaatsen . de tijd. ondoropz. 
dor werkplaatsen II. J . L. van der Pol; tot onderopz. 2e kl. do 
tyd. onderopz. 2e kl. U. L . C, F. Bommers; 

o v e r g e p l a a t s t : naar den aanleg der lijn Batavia - Tango-
rang Bnntiim tie tyd. opzichters 3o kl. .1. Sies cn J . O. A . Smith, 
de tyd. onderopzichters II. Wesseling, W. Bok, J . E. von Haack 
en h . Mullicioli del Custoletto; 

g e d e t a c h e e r d : bij de exploitatie en geplaatst bij do (taster* 
lijnen, do tyd. ondcropzicliters Ie kl. W. F. Kosel en B. Jardez 
en do tijd onderopzichters 2e kl. II. Martherus, A. Pijloo on W. 
Schwab, uilen van deu aanleg. 

— G e p l a a t s t : bij het toezicht op do spoorwegdiensten eu 
het stoomwezen te Batavia do benoemde insp. 3o kl. S. R. J . 
Onnen, eu by' do exploitatie der oosterlnnen van de staatsspoor
wegen op Java , de telegraaf-opzichtcr W. Moody. 

— Bij kon. besluit is, met ingang van 1 December 1897, bjj 
den Rijkswaterstaat benoemd tot opzichter 4e kl. J . H. Vos eu 
ziju, met ingang van dien datum, bevorderd: tot opzichter le kL 
P. J . .M. vun der-Veu, thaus 2o kl.; tot opzichter 2e kl. A . 
Kooremau, thans Se kl , en tot opzichter So kl. I). J . de Jongh, 
thans 4e kl. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i c h t e r van deu R jj k s w a t e r s t u at. Zie de modc-

deeliug voorkomeude onder de berichten. 
— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r -1 e o k c n a a r, zoo spoedig 

mogelyk. Adres met referentiën, leeft yd en verlangd sal. ondor 
lett. E X X, Algom. Advcrthur. Xjjgh & Van Ditmar, Rotterdam. 

— I n g o u i o u r voor don S c h e e p s b o u w bjj bet muritime-
etnblissement te Soerabaja. Zie de mededeeling onder de berichten. 

— Sch oeps b o u w k u n d i g i n g o n i e u r voor een wert van 
scheepsbouw. Adres I,. O. T., Alg. Advert.-bur. Nygh &. vuu Dit
mar, Rotterdam. 

— Ken of twee i n g e n i e u r s voor de werkzaamhedou ten 
dienste vun de rjjks-driehoekmeting. Aanv. jaarweddo f 1200. plus 
terreiugeld eu vergoeding voor reiskosten. Adres vóór 12 Dcc. aau 
den hoogleeraur der Polyt. school II. ,1. Houvelink, te Delft. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
I x m i l M A T I K U I I i K A i : TECU.MÖCIIU VAKVEIIKKNICI.NU , 

V A N - U E R - H E L S T S T R A A T 2», A M S T E R D A M . 
Opx.-landm.eter, oud 35 jaar, vorl. sal. /'J00 ü ƒ1200 

„ 2- » 
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„ 50 

Opzichter, 
i 
it 

Upz.-tuukcuuiir 
geh, 
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00 a 
40 a . 
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50 
80 

TO 
50 

jaar. 
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Teekenaar. II mul-, 
siiluris ntinr workz. 

Bouw-, Penteekenen , leeft. 38 jaar, ongeh. 

O O B B E S P O XI ) E X T I E . 
Do verslagen vun den Friesohen Bouwkr ing te Leeuwarden 

uu van de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te l.oidou, 
zoo ook een ingezonden stuk vau tien beer (.', kunnen eerst in 
een vulgoml ïiomuier worden opgenomen. 

http://Opx.-landm.eter
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A D V E R T E N T I E N . 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zullen 
Oonelertltta 9 lieer tul, er « 8 9 7 , 

'•voormiddags i l ' / i uur, in het open
baar, ten Gemeentehnize A A N B E 
S T E D E N : 

BESTEK No. 14: 
H e t l e v e r e n 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 e r w a r e n , K o p e r , Z i n k , 
L o o d , Gereedschappen , 
G a s - en \ \ a t e r l e i d l n g a -
a r t l k e l e n , V e r f w a r e n en 
G l a s r u i t e n . B o r s t e l w a -
r e n . H o e k e n , T o u w , B e 
h a n g e r » - en Ktoffeerdersi-
a r t i k e l e n , H n n u f a c t u r e n 
en K l e e d i n g M t u k k e n , D r o -
gis i tart ikelen, d iverse X a -
t e r i a l e n en Gereedschap
p e n , Voge lvoeder en/.. 

B E S T E K N e 18: 
H e t l e v e r e n v a n p l . m . 4 9 

H O U T a a n K a l k e n . 
K i b b e n en U e k p l a n k e n , 
v o o r de S c h i p b r u g g e n te 
A r n h e m en Wes tervoor t . 

Inliehtingen: alle werkdagen, tot den 
dag Tóór de aanbeitcding, van 10 — 12 
uur aan het Bureau Gemeentewerken 
in ile Kadestraat; bestekken met geze
gelde inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar 
aan het Bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentehuize; No. 14 a. f l . — ; No. 
18 a f0,50. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 150 l»e Itu.vlerkade. A1IHTKKI>.41I. I'iliaaal: :;<; Rokln. 
Hoofdagent voor Nederland, lïelgié' en Koloniën van SI1ANK8 ,t Co, te liarrhead. 
Specialiteit voor de Levering van eompleeie Badinrichtingen. — Prhaat-Inrichlinnen. — 

Shanks Closets zn> nog niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJieren Badkuipen. — 
Closets, ll'asehlafels, l 'rinoirs enz. — \ V. It W A It .11 I BTCI en VI! \ T l I, A T I K. 

Belast zich met de plaatsing en inrieliting ingebed Nederland. Zeer concurreorende prgien. 
Tcekeningen cn prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat, 

BECKER & 8UDDIHBH. 
Arnheni. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A K 

W A T E R P A S - I I O E K J I E E T * 
I N ANDERS 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T S * , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, t u . 

G e ë m a i l l e e r d e 

ï*eilsclinlen. 
WEEGWERKTUIGEN 

„ANTI-STONE". Beste en goedk. Reagens tegen 
Ketelsteen in Stoomketels. 

G ï - r o o t o I V « > 1 < > I l l > « • * | » ; l i • i11j_.. 

V M E & Co., Atlas works, A m s t e r d a m . 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
AAHBESTEDIHG. 
Op Ulttettttttta 13 Oec. tl. th, 

dea voormiddags te e 1 f u r e, zal door 
de Vet nendaalsche Sajet- en Vijf-
schacht fabriek, W«D. D. S. V A N 
SCHUPPEN K N ZOON aan de fabriek 
te Veenendaal worden A A N B E S T E E D : 
H e t V E B G B O O T E N h a r e r 

f a b r i e k te V E E N E N D A A L . 
Aanwijzing op het op Dinsdag 7 Dec , 

des voormiddags te e 1 f ure. 
De stukken liggen Ier inzage en zijn 

te verkrijgen a ƒ1,50 aan genoemde 
fabriek on bij den Architect A L B 
NIJLAND te Utrecht. 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schade 

». NEDERLANDEN... „« 
's-GRAVENHAGE, Hrrhulrite, 

hoek Prinsestraat — ZUTP1IEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
straat. 

L A G E P R E H I Ë N . 

•p strengste k e n r . 

C B E O S O T E E K E N 
B17 K X E T T E E K E N 
K Y A N IS E E K E N 
G E D E E L T E L I J K E C K E O S O T E E R I N G . 

H O I 1 T H A I B E L - P W A M I W M f a f i E R g . 

mWIJIMRUEN mé. 
F A B R I E K van 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen. 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa's, Tuinhuizen, Keeten enz.; 
ook onderdeelen a l s : Beuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen ei artikelen voor Huishoudelijk gebruik. 

SPECIALE INRICHTING 

REDACTEUR: 1'. W . V A N G E N D T J G z . Adres voor Redactie en Administratie: llu van Be Opmerker, V a n Bylandtstraat I lo, 's-Gracenhage. 
Abonnementsprijs per jaar voor bet binnenland f$.—, waarover 

op I A p r i l en I October, telkens voor de helft, beschikt worth; voor 
België, bij vooruitbetaling /6.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruit
betaling f 7.50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels /"i.oo, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nummers met 
plaat /0.25, zonder plaat / 0 . 1 5 . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

WAT IS W A A R H E I D ? 

De lezing, te Rotterdam in „Bouwkunst en Vriend
schap" gehouden, en opgenomen in de laatste num
mers van dit blad, werd gevolgd door een zeer 
levendig debat. Voor den spreker is dit altijd aange
naam, daar het voor hem het bewijs is, dat zijn rede 
de aandacht heeft getrokken cn de geesten er wakker 
bij bleven. 

Het debat liep hoofdzakelijk over de overoude 
vraag: „wat is waarheid?" Natuurlijk bleven de 
sprekers alleen op het terrein der bouwkunst cn be
gaven zij zich niet op de ongewisse paden der be
spiegelende wijsbegeerte. 

Twee partijen stonden tegenover elkander. De eerste 
wilde de waarheid vóór alles gehuldigd zien, en 
meende dat daardoor dc langgewenschte nieuwe stijl 
zou ontstaan. De tweede, ofschoon der waarheid 
eveneens een eeresaluut brengende, was van oordeel 
dat in de bouwkunst aan de doeltreffendheid de voor
naamste plaats toekomt. 

Zoo kwamen de sprekers ertoe, hunne begrippen 
omtrent bouwkunstige waarheid nader uiteen te zetten. 
Wat ik mij van die uiteenzettingen nog herinner, zal 
ik trachten hier weer te geven, om daaraan dan nog 
enkele opmerkingen vast te knoopen. 

* * 
* 

E r waren onder de voorstanders van de waarheid , 
zooals niet te verwonderen is, intransigenten. Zij 
stelden als eisch dat iedere constructie, ieder materiaal 
zichtbaar moest worden gebruikt, dat iedere bedekking 
verkeerd is. Pleisterwerk, behangsels, vloertapijten, 
dit alles scheen hen uit den booze, ja zelfs geloof 
ik, dat zij verf, lood, zink, houtcement- en andere 
dakbedekkingen gaarne zouden afgekeurd hebben, als 
hun gezond verstand hun niet gezegd had, dat men 
het buiten deze zaken nu eenmaal niet kan stellen. 

Het viel den meer gematigden waarheidliefhebbers 
natuurlijk niet bijzonder zwaar, om de intransigenten 
tc bewijzen tot hoeveel zonderlings, ja onmogelijks 
men komt, als men consequent wil volhouden, dat 
alle bouwdeclen zichtbaar moeten zijn. Hadden de 
eersten zich beroepen op de natuur, de tweeden 
voerden aan dat in de levende schepping de orga
nen veelal verborgen zijn, en dat de zoogdieren, de 
vogelen, de visschen en de kruipende dieren hun 
geraamte, dat toch de basis hunner samenstelling 
vormt, geheel onzichtbaar houden. 

Weer anderen brachten in het midden dat iemand, 
die altijd de waarheid op de lippen heeft, een onver
draaglijk mensch is. Alleen wanneer dit bepaald ge
vraagd wordt, schijnt het goed de waarheid, vooral 
wanneer zij onaangenaam is, tc zeggen. Wordt er 
echter niets gevraagd, dan mag zwijgen in dit geval 
inderdaad goud heeten. Wat zou er van de samen
leving terecht komen, als iedereen maar zeide, wat 
hem voor den mond kwam! 

Maar mag men het liegen dan verdedigen, was de 
wedervraag. Die vraag werd natuurlijk door allen 
ontkennend beantwoord. Gewaarschuwd werd echter 
tegen waarheid, die eigenlijk geen waarheid is. In 
het bijzonder op de ijzerconstructies werd gewezen. 
Staan die geheel op zichzelf, als bij spoorwegbruggen 
én andere ingenieurswerken, dan heeft het zin ze in 
het gezicht te laten, al kan zelfs de ijverigste waar
heids-apostel dc beschermende verflaag niet missen. 
Maken zij echter deel van gebouwen uit, dan levert 
het onbedekt laten, van hoeveel waarheidsliefde het 
ook wellicht moge getuigen, toch groote gevaren op, 
daar onbedekte ijzerconstructies bij brand den ge
hcelen ondergang der gebouwen ten gevolge hebben. 

Natuurlijk beriepen de waarheidsmannen zich op 
dc middeneeuwen. E r werd evenwel op gewezen, 
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dat de Gothiek lang zoo waarheidlievend niet geweest 
is als sommigen, steunende op Viollet-le-Duc, wel 
willen doen voorkomen. De sympathieën van dezen 
l-'ranschen schrijver worden uitsluitend door de 13e 
eeuw in beslag genomen , en daarenboven beziet hij 
dit tijdperk nog op een geheel eigenaardige, subjec
tieve wijze. 

Dat het debat tot geen resultaat leidde, daaraan 
zal wel bij niemand twijfel bestaan. Groote beginselen 
kunnen nu eenmaal niet bij meerderheid van stemmen 
worden vastgesteld. Toch was het debat leerzaam, 
omdat de onpartijdige toehoorder nu de sterke en de-
zwakke zijden van de door beide partijen bezette 
stellingen leerde kennen. 

*_* 
De waarheidsvraag beheerscht reeds ruim een der

tigtal jaren onze bouwkunst. De strijd is echter zoo 
fel niet meer als vroeger. Onbewust hebben velen, 
die vijandig tegen de redegevende kunst stonden, 
toch het een en ander van hetgeen hun geschikt 
scheen, uit haar overgenomen. Daarentegen hebben 

rationeelen wat water in hun wijn 
gedrongen door de onafwijsbare 
doeltreffendheid met zich bracht, 

de waarheids-partij nog velen; 

ook enkelen der 
gedaan, daartoe 
eischen, die de 
Intransigenten telt 
maar het zijn meer intransigenten. waar het de 
theorie geldt. In de practijk doen zij zich van een 
andere zijde kennen. 

Niemand, die er thans aan twijfelt, of het optreden 
van Dr. Cuypers een verfrissching voor onze bouw
kunst geweest is. Een nieuwen bouwstijl heeft het ons 
wel niet gebracht, maar het heeft vele beletselen, die 
den weg voor dien stijl versperden, doen verdwijnen. 
Het was goed, dat ons de waarheid eens in al haar 
naaktheid getoond werd, toen zij, onder allerlei lap
pen verborgen, nauwelijks meer een menschelijke 
gedaante scheen te hebben. Doch ons klimaat leent 
zich • nu eenmaal niet tot een paradijs-costuum, en 
daarom dient ook de waarheid behoorlijk gekleed te 
worden. Het komt er nu maar op aan, dat dit kleed 
z ó ó wordt gemaakt dat het, de schoone vormen 
bedekkend, die toch tot hun recht doet komen. De 
kleedermakers zijn nu met hun werk, de „nieuwe 
kunst' begonnen. Laat ons hopen, dat het gewaad 
weldra gereed moge zijn, dat het practisch zij, goed 
past en van een zoo onverslijtbare stuf dat het langer 
duurt, dan de lappen en vodden , waarmede men de 
waarheid vroeger heeft pogen aan te kleeden. 

VV. 

A R C 1 H T E C T - G E M E F N T E R A A D S LID. 
Reeds lang zal het velen verwonderd hebben dat 

in geen der bouwkundige bladen één ige beschouwing 
is gewijd aan de verkiezing van den architect A . W . 
Fontein tot lid van den Leidschen Gemeenteraad, en 
over de dientengevolge gerezen vraagpunten. Niet het 
feit evenwel, dat een architect geroepen wordt de 
belangen van de burgerij te behartigen, is zoo'n bij
zonderheid (hoewel dit in de meeste gemeenten nog 
tot de hooge uitzonderingen behoort) en doet ons 
de pen opnemen, maar de argumenten, waarop den 
heer 1'". de zetel door den Raad en later door 
Gedep. Staten geweigerd werd, moeten velen onzer, 
architecten of bouwkundigen, maar ook schilders, 
beeldhouwers en andere technici of kunstenaars, met 
meer dan gewone belangstelling vervullen. 

De Raad toch weigerde in zijn zitting van den 
27sten A u g . 1.1. de toelating van den heer 1'. op 
grond van art. 23 lett. i der Gemeentewet, als zou de 
heer F . zijn: „leeraar voor het Middelbaar Onderwijs". 

Gedtp. Staten echter grondden hun weigering op 
het daartoe door den heer F . gedaan verzoek tot 
vernietiging van het bovenbedoeld raadsbesluit, op 
de veronderstelling dat de heer F . bevoegdheid heeft 
tot het geven van M . O. volgens art. 7 0 , of anders
zins, volgens art. 82 van de wet op het M . O. 

Wie nu verder onbekend is met den toestand in 
Leiden en met de verhouding van den heer F . tot 
het M . O . en dc Gemeente, is geneigd te denken 
„Maar dit is dan immers zoo duidelijk mooglijk, en 
een questie die spoedig genoeg uitgemaakt is!" Toch 
is die questie niet zoo heel duidelijk, getuige de 
lange termijn, die voor nader onderzoek der geloofs
brieven noodig schijnt te zijn, en daarom juist is 
aan de oplossing daarvan voor het vervolg zéér veel 
gelegen. . 

De school van het Genootschap „Mathesis Scien-
tiarum Genetrix" toch is een particuliere inrichting, 
op grond van wier bestaan door den Koning, krachtens 
art. 14 van de Wet op het M . O . , aan de gemeente 
Leiden vrijstelling is verleend van de verplichting 
tot oprichting eener Hurgerdag- en avondschool. Onder 
deze zelfde categorie moeten (volgens Roelant's 
Almanak) o. m. gerangschikt worden: de Acad. v. 
Beeld. Kunsten en de dagcursus voor Machinisten, 
beide te Rotterdam, de Industrieschool te Helder, 
cursussen voor Industrieel onderwijs te Utrecht en 
de avondschool aldaar, de Ambachts-avondschool te 
E n s c h e d é , en voorts nog ettelijke andere avondscholen, 
al dan niet gecombineerd met ambachtsscholen, als 
bijv. te Amsterdam, Arnhem, enz. 

De veronderstelling is zeker niet al te gewaagd 
dat aan bovengenoemde inrichtingen les zal worden 
gegeven door personen, die daartoe krachtens hun in 
de maatschappij beoefend vak of ambacht, daaren
boven toegerust met practische ervaring, aangezocht 
zijn geworden, en die er nooit over gedacht zullen 
hebben zich een acte M . O . te verwerven of zich als 
leeraar bij ( ? » ; ) het M. O. voor te doen. 

In zulk een geval verkeert ook de heer Fontein, 
die nóch ingenieur is, nóch een acte M . O. heeft, 
maar alleen als bekwaam architect zich het vertrou
wen van het Hestuur van M . S. G . verwierf, en 
welk Bestuur hem in staat achtte een deel van het 
teekenonderwijs op zich te nemen en hem daartoe 
dan ook benoemde. 

Nu hangt alles af van de interpretatie van art. 23? 
der Gem.-wet, waarin gesproken wordt van: leeraren 
voor (wij cursiveeren) het lager of middelbaar onder
wijs. Dat de school van M . S. G. onder het M . < >. 
gerangschikt wordt is te begrijpen, hoewel de mee
ningen hieromtrent uiteenloopen, maar dat is ook het 
geval met de inrichtingen bovengenoemd. Zal nu een 
monteur, machinist, goudsmid, beeldhouwer, schilder 
of wie dan ook, die een kunst- of industrieel vak, 
ambacht of een of ander technisch vak beoefent, en 
als zoodanig geroepen wordt aan leerlingen onderricht 
te geven, gerekend worden te zijn „leeraar voor het 
M . O . " , dan moeten al die mannen uitgesloten wor
den van de bevoegdheid om zitting te nemen in een 
Gemeenteraad. 

Bij deze beschouwingen stellen wij natuurlijk op 
den voorgrond, dat de bedoelde personen financieel 
van de Gemeente geheel onafhankelijk zijn (zie Gem.-
wet art. 2 3 / ) , zooals de heer F . dit is. Hij immers 
wordt gesalarieerd door het Genootschap M . S. G . , 
dat, hoewel het van de gemeente subsidie ontvangt, 
niet rekenplichtig is aan het Gemeentebestuur, en 
zelf de leeraren benoemt en ontslaat, kortom geheel 
van de gemeente onafhankelijk is. 

Geven bovenbedoelde personen les, ook al is het 
maar aan drie leerlingen niet uit één gezin zijnde, 
dan noemt de wet dit kuisondetwijs, en daarvoor 
eischt de wet evenzeer bevoegdheid als tot het geven 
van les aan een avondschool (art. 44 M . O.). Wie 
dus die lessen onbevoegd zou geven, maakt zich 
-schuldig aan wetsovertreding, waartegen zware straffen 
bedreigd zijn. Ieder zal het echter met ons eens zijn, 
dat dit de bedoeling van den wetgever niet kan ge
weest zijn, want dan zouden er ook acten M . O. 
ingesteld moeten zijn geworden, o. a. voor architect, 
beeldhouwer, goudsmid , meubelmaker, machinist en 
wat niet al , cn geen deskundige zou dit ook maar 
een oogenblik wenschelijk vinden. 

Wordt nu door II. M . de Koningin-Regentes, tot 
wie de heer F . zich krachtens art. 36 der Gem.-wet-
gewend heeft, het besluit van Ged. Staten gehand
haafd, dan wordt door die uitspraak dus aan alle 
architecten, schilders , beeldhouwers enz. enz., zoodra 
zij aan meer dan drie leerlingen uit verschillende 
gezinnen onderwijs geven, dc bevoegdheid ontnomen 
ooit in een Raadsvergadering zitting te nemen. Ook 
zou zeker, op grond van deze beslissing, wanneer 
zich het geval eens voordeed dat bijv. een Haagsch 
architect, gedurende enkele uren teekenles gevende, 
aan een Nutsdepartements-teekenschool in een nabij
gelegen of aangrenzende kleine gemeente, gekozen 
werd tot Raadslid, hem de toegang tot den Raad 
geweigerd moeten worden. 

Dat het de bedoeling van den wetgever geweest 
zou zijn zooveel mogelijk alle technisch of artistiek 
ontwikkelde mannen van de regeering eener gemeente 
uit te sluiten, is niet aan te nemen, en nu door de 
invoering van de nieuwe kieswet andere kiezers tot 
dc uitoefening van hun kiezersplichten zijn toegelaten, 
ligt het voor de hand dat personen gecandidcerd 
zullen worden, die bij de vroegere kiesrechtbedccling 
buiten aanmerking bleven. 

Met belangstelling zien wij dan ook de uitspraak-
in hoogste instantie tegemoet, niet twijfelende of 
deze zal gegrond zijn op den geest en niet op de 
lettel der wet. X . 

V A R I A . 

A.N'ÏKJUllKITEX VAN W G S T - A F R I K A . 

Fen hoogstbclangrijke verzameling van antiquiteiten 
uit West-Afrika is bijeengebracht en sedert eenige 
dagen voor het publiek tc zien in het Britsch Museum 
te Londen. Door plaatsgebrek werd deze verzameling 
opgesteld in het sousterrein, nl. in de Assyrische 
Afdeeling. De bijeengebrachte voorwerpen zijn alle 
van gegoten brons, met figuren in hoogrelief. Zij 
geven een verbazend hoog denkbeeld van de giet-
kunst van Benin. Zij zijn alle in eens gegoten, zonder 
eenige toevoeging van onderdeden, zooals dit zoo 
•dikwerf voorkomt. F r is slechts één methode, waar
door zulke gietelingen tot stand kunnen gebracht 
worden; dat is de „cire perdue"-methode, welke door 
artistcn als de beste wijze van gieten beschouwd wordt. 
Het model wordt gemaakt in was en daarna opge
sloten in klei; dc was wordt gesmolten en loopt door 
een monding uit de versteende klei. Het brons wordt 
daarna erin gegoten en neemt nu zuiver de plaats in 
van het weggesmolten was. 't Is duidelijk dat, als het 
model hoogreliet is, men op deze wijze slechts één 
afgietsel kan krijgen en de negatieve kleivorm ver
nietigd moet worden, om het brons te kunnen lossen. 
Op deze wijze werden de fraaiste bronzen afgietsels 
van de 15e en 16e eeuw in Europa verkregen en 

thans volgen de Indische metaalwerkers dezelfde methode 
bij den handel in arm- cn enkelbanden. 

Dat de werklieden uit Benin hierin uiterst bedreven 
waren spreekt uit de volmaaktheid van hunne giete
lingen. Z i j , die zich niet geheel kunnen vereenigen met 
hun kunstuiting, zullen toch moeten erkennen, dat de 
voorwerpen als gietwerk niets te wenschen overlaten. 
De oppervlakte is steeds zeer glad, de lijnen zijn scherp 
en strak en het metaal is zoo spaarzaam mogelijk ge
bruikt. De ornementen zijn hoofdzakelijk menschelijke 
figuren, maar ook verscheidene vertoonen dier- en 
plantvormen. Het tijdperk, waarin deze kunstwerken 
gewrocht werden, is vrij zeker de tweede helft van 
de zestiende eeuw. 

Deze belangrijke verzameling, bestaande uit ± 300 

voorwerpen, is een bezoek ten volle waard voor allen, 
die zich naar Londen begeven. 

EEN STANDBEELD VOOR PRINS BISMARCK. 

In Berlijn bestaat het plan een fraai standbeeld van 
Prins Bismarck op te richten op den Künigsp la tz , 
recht tegenover het Rijksdaggebouw. 

Prof. Reinhold Begas is naar aanleiding van den 
uitslag eener prijsvraag dit belangrijke werk opge
dragen. Dezelfde beeldhouwer heeft het bekende rui-
terstandeeld van Wilhelm I tot stand gebracht. Het 
beeld van Bismarck zal echter veel eenvoudiger zijn 
en belooft een schoon stuk werk te worden. 

D E ONDERGRONPSCHE SPOORWEGEN TE LONDEN. 

Zeer ernstige en gegronde klachten gaan uit van 
verschillende bewoners van gebouwen in de Queen-
Victoria-Street tegen de City and Waterloo-Railway. 
De tunnel aan de zuidzijde der rivier is nu doorge
boord over de geheele lengte van de straat en in 
bijna alle gebouwen aan de oostzijde ziju dientengevolge 
scheuren zichtbaar. 

Een scheur, welke eenige weken geleden opgemerkt 
werd in het bovenste gedeelte van den gevel der 
Mansion-I lousc-Chambers, heeft zich bepaald veront
rustend uitgebreid, zoodat een merkbare afwijking 
ontstaan is tusschen voor- en zijgevel. Pogingen werden 
dadelijk in het werk gesteld, om verdere kwade ge
volgen te voorkomen door het gebouw te schooren. 

De ingenieurs van den ondergrondschen spoorweg 
hebben dezer dagen een nauwkeurig onderzoek inge
steld naar dezen toestand en er worden middelen be
raamd om anders te werk te gaan. 

De autoriteiten van de St. Paul's Cathedral hadden 
het indertijd dus bij het rechte eind, toen zij geen 
toestemming wilden geven, om den tunnel onder de 
keri»> te maken, daar zij vreesden dat het voor de 
fundeering van het gebouw slechte gevolgen zou 
hebben. Een weinig meer voorzichtigheid is waarlijk 
wel noodig; de ondergrond van Londen begint lang
zamerhand op een spinneweb van tunnels te lijken. 

C A L C A R I U M . 

liet is bekend, dat tengevolge van het voortdurende 
witten van wanden en plafonds de ornementen lang
zamerhand onder de dikke kalklaag bijna geheel 
vormeloos worden, in den regel nog verergerd door 
het afvallen der kalkschilfers. 

Vele middelen werden beproefd om daaraan tege
moet te komen, zonder te vervallen in de kostbare 
beschilderingen met olieverf. 

Men vestigt thans onze aandacht op het calcarium, 
eene verfstof, die weinig kostbaar en in 48 kleuren, 
waarvan tallooze nuances kunnen worden gemaakt, 
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verkrijgbaar is. Naar men ons mededeelt voldoet zij 
aan hooge eischen; zij vormt eene harde gelijkmatige 
dunne laag, die niet elk jaar vernieuwd behoeft te 
worden, wijl ze bestand is tegen afwasschen. Men 
heeft liet hiermede in zijne macht om plafonds , wanden , 
veranda's enz. op onkostbare wijze keurig te versieren 
en een gezellig uiterlijk te geven. Voor sociëteiten, 
groote verenigingslokalen, scholen, ziekenhuizen, 
weesinrichtingen enz. is het een uitstekend middel, 
dat in Engeland en onze koloniën veel toepassing vindt. 

Woningen, wier wanden en plafonds met calcarium 
behandeld zijn, maken natuurlijk een vrijwat vroolijker 
indruk dan die, waarin het ziellooze wit den boven
toon voert. De stof is goedkoop en de voorschriften 
voor de behandeling ervan zijn zeer eenvoudig. 

De groote restauratiezaal der sociëteit „ V e r e e n i g i n g " 
te Haarlem werd onlangs door den heer A . Resink 
aldaar met calcarium behandeld en is, naar men ons 
mededeelt, voor belangstellenden dagelijks tusschen 
io en 3 uren te bezichtigen. 

VKUEEXIOIXG TOT BEVOUDEKIXU DEK HOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Veertiend? Vergadering van 25 Aavembrr 18'.)*. 
Aan deze veroudering ging vooraf eene kunstbeschouwing van 

het plaatwerk „ Notice Ristorique Bur [/Architecture Ogivale", 
afgCHtaun door den heer K. de JJOIT i l / , en van een vuurscherm 
en tafel, ontworpen door den heer Jeune en vervaardigd door den 
lieer karstens, beiden alhier. Den heeren Jesso en Karstens 
werd door den Voorzitter buide gebracht voor de kranige ont
werpen en onberispelijke vervaardiging. 

Dc beer Van dor Euo, to Dieren, zond in een keurige collectie 
verblond-, profiel- en nageperste steen, welke /.oer de aandacht trok. 

Alsnu wus het woord aun den heer W. J . Lumpe, ulhier, die 
tot onderwerpen gekozen bud: 1". Het handteekenen\ 2". Over 
boekmerkteekens (Ex-Libris). 

Allereerst wees «preker erop, dat als men in dc gelegenheid 
is de verschillende gebeurtenissen na te gaan, die er op kunst
gebied in het algemeen, en in de kunstnijverheid in bet bij-
zouder, plaats vinden, men langzamerhand tot de overtuiging 
komt dut er werkelijk op dit gebied meesters zyn opgestaan. 
Aan de voortbrengselen zelf is het duidelijk te zien, dut bun iu 
vorm, samenstelling en behandeling iets origineels, iets nieuws, 
iets geheel anders eigen in. Spreker herinnerde, in verbum! hier 
mede, aan de tentoonstelling, ecnigen tjjd geleden iu de tLaken
hal " gegeven door de heeren Verster, Eocber cn brouwer, waar 
het goed geordende werk ons niet alleen heelt verrast, maar 
reeds dudelijk eeu blik heeft doen slatin iu de meesterlijke schep
pingen vun onze tegenwoordige kunstnijverheid. Velen zyn er nog 
die dut nieuwere veroordeeleu, öt op gezag van anderen, of uit 
onwetendheid, of ouidut men niet wil afstappen van ecu ge
vormde meening, misschien ook uit lust tot tegenspreken, Ziju 
deze echter overwonnen en overtuigd, dan zal, als onderwijs en 
waardeering samenwerken, een toestand geboren worden die, 
al is het in andere omstandigheden, ons herinneren zul aun den 
tijd vun de machtige Uothiek. Wij zijn verplicht met deu tegen
woordige n tijdgeest mede te gaan en de pogingen te steuueu, 
die door jongere tydgenuoteu iu een goede richting worden ge
daan. Daarom verstrekke men aau de jongeren degelijk teeken
onder wjj s. In verbund hiermede gal' spreker een uitvoerig over
zicht van het teekenoud. rwijs vuu uf de middeleeuwen, niet al 
de gevolgde methoden. Vanzelf kwam du beer Lampe daarna 
uuu de behandeling vuu het onderwijs zooals dit tegenwoordig 
geschiedt. Spreker behandelde achtereenvolgens de wyzo waarop 
dit ouderwijs zijns inziens aan de lugero cu middelbaro scholen 
moet worden onderwezen. Speciaal ween hij erop hoe noodig 
het is kleine kunstbeschouwingen uuu het onderwijs gepaard te 
doen gaan. 

Dit wekt den kunstzin der leerlingen op, en doet ben een 
goed begrip verkrijgen vun 't sehoone der oude bouwwerken en 
monumenten. Ook vooral het exposeereu vuu fraaie illustration 
van ouzo tegenwoordige binnen- cu buiteiilundsehe teekenaars, 
maakt dit leervak meer aantrekkelijk mm schietlood cu doczeluur. 

Een zekere tijd moet er besteed wordeu. vooral op de middel
bare scholen, uau do kunstgeschiedenis, uan de hand vau plateu 
en photographiefin. 

Iu bet tweede gedeelte der voordracht behandelde spreker do 
boekmerkteekens, meer bekend onder den interuutiouulen naam 
vau Kx-Libris. Allereerst werd de aauducht gevestigd op de een
voudigste manier, die men bezigde om zijn boeken te merken, 
zooals het schrijven van den uuam op deu titel eu hot stempelen 
met een stompelmcrk. Binds dc uitvinding der boekdrukkunst, 
dus ongeveer sedert het middeu der 15de eeuw, is evenwel het 
Ex l.ibris duurin to hulp gekomen, en is hot mooi en leelijk iu 
toepassing gebracht. Uitvoerig behandelde spreker do verschil
lende Ex-Jiibris, zooals zij vau dien tyd tot op heden worden 

aangetroffen, met al hun kunstbewerkingen, symbolische en al
legorische voorstellingen. Het bleek uit alles "ten zeerste, welk 
een ernstige studie de heer Lumpo ook van dezo afdeeling der 
kleinkunst hoeft gemaakt. Een fraaie verzameling Ex-Libris, wel
willend afgestaan door den heer J . l i . J . Kerling alhier, verdui
delijkte niet weinig de leerrijke mcdcdcclingcn. 

Een warme hulde bracht de Voorzitter den spreker, en hij deelde, 
juist in verband met hetgeen do heer Lampe heeft gezegd over 
het teekenonderw\ji, een aardig voorbeeld mede van eou I'ary-
schen schrijnwerker, die, naar Den Haag overgekomen, na 
verloop vuu 3 jaar niet meer kon ontwerpen, — omdat hij niets 
meer wist. Ziju omgeving gaf hem niet meer de gelegenheid iets 
schoons op te merken; daarom moest bij weer naar rarjjs terug 
tot het opdoen van nieuwe scheppingskracht. 

Als nieuw lid werd aangenomen do heer II. L. de Goederen* 
Xa eenigo besprekingen vau huishoudelijke!! aard sloot do 

Voorzitter du vergadering. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 27 Xovcmbe> 1807. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige vor-

gadcring doolt do Voorzittor, dc heer L. M. Moolenaar, mode, 
dut dc lieer 11 do Herder do betrekking vun Penningmeester op 
zich genomen heeft en de heer W, A. Hof die van 1 O-Secretaris. 
Het getal antwoorden op de prijsvraag „Salon-ameublement" voor 
rekening van onzen stadgenoot, den heer J . A . Huizinga, uitge
schreven, is nog met één vermeerderd, zoodat er in 'tgeheel elf 
antwoorden ziju ii.gekomen. Daar het rapport vau de Jury dezer 
prijsvraag nog niet ontvangen iH, wordt do behandeling daarvan 
tot do volgende bijeenkomst uitgesteld. 

Daarna stolt do Voorziitor den heer H. Doornbos, jjzerlmn-
delaar, Nieuwe Kerkhof alhier, iu do gelegenheid zijne keurige 
expositie van ijzerwaren toe te lichten. 

Vervolgens brengt de heor i l . de Herder het volgende rapport 
uit over de vraag; „Welke doorsnede moet een waiuiuur hebben, 
die drie meter boven de fundeeriug hoog is eu achter tot de volle 
hoogte is aangevuld met zandgrond; den muur te metselen vau 
klinker r"' 

„Deze vraag is zeer beknopt, nunge/.ien er bij het maken van 
een walmuur rekening dient gehouden tc wordeu met den toestand 
van het terrein, omtrent rijzing van af den muur, het vorkeeren 
Boms voorkomende bevrachting oMiiiduellijk achter don muur 
door rijtuigen, vrucht wagons ot' anderszins; voor itl deze gcvallcu 
zyu wiskundige formules, dio hierover geraadpleegd kunnen wor
den, muur wuurin wij niet zoover gevorderd zijn om ze ie kunnen 
berekenen, terwijl wij 1 * ij verschillende personen om inlichtingen 
omtrcut do berekeningen hebben geïnformeerd, muur tot heden 
niet zyn geslaagd. 

„Voor globale berekeningen kunnen do volgende opgavou dienen: 
„liïj bekJeedingsmuren uit zwaar materiaal, wanneer het dwars

profiel zoo gunstig mogelyk voor de duurzaamheid gekozen is, 
met helliug vuu voren, noemt men ioor de dikte */7 gedeelte Tan 
de hoogte of in dit geval 0,8ü -M. 

„Door zwaar maieriaul wordt hier zekerlijk basalt of iets vau 
dien uurd bedoeld. $ 

„Bjj muren vuu gewone constructie en aanvulling noemt men 
'/j der hoogte, in dit geval dus 1,ÜÜ M . ; onder dezo laatste zal 
zeker wel do gestelde vraag kunnen gerekend worden, en hopen 
wij hierdoor huur naar genoegen te hebben beantwoord." 

In de vragenbus waren do volgende vrugen: 
1u. Is het Sundvull groneuhout beier dan Amerikaansch on 

zoo ja, om welke reden'i 
2". a. Wanneer iu deze gemeente een gebouw wordt afgebroken 

met do fundeeringen eu vau euuo zijde wandruimte heeft van 
bijv. 20 cM. tusschen het belendende perceel, is du gemeente dan 
bevoegd bij den opbouw 40 cM. wandruimte to vorderen? 

b. Is dit niet iu strijd met liet eigendomsrecht'? 
e. Waarom vordert zij dit niet, wanneer de fundeeringen blijven 

bestaan y 
Vuu de reductie van Dc Opmerker heeft do hoer Moolenaar 

eenige gedrukte exemplaren outvungeu vuu zijn vroeger gehouden 
loziug; „eeu hernieuwde keuuismuking mot vijf oude bekenden", 
waarvan ieder der aanwezige leden een exemplaar geoffreerd wordt. 
Een krachtig applaus bewijst, hoe deze attentie van onzen go-
uctiteu Voorzitter op prijs wordt gesteld. 

Duur de lo Kerstdag juist op den laatsten Zaterdag van December 
valt, wordt do e. k. vergadering op Zuterdag den Hsteu Januari 
18118 vustgcsteld. 

VEKEENIÜINO DE U i l E S C H E BOUWKIUNO 
TE L E E U W A R D E N . 

Vergadering van 27 November 161)7. 
Als spreker trad op do hoer W. F. 1. Ullelic, arts alhier, niet 't 

onderwerp „Iets over bouwhygièuu". Bjj de bohandeliug van hot 
vraagstuk der bouwbygièue, zegt do spreker, stuit men dadelijk 
op velo pructischo moeilijkheden, omdat men daarbij vooral de 
technische en economische belangen steeds in hot oog dient te 
houden en juist bezwaren vuu techuischeu en economïschon aard 
moeilijk ziju to ovcrwiuueu. Het is derhalve van het hoogste 

belang dat de hygiënist lüue ei-chen n'e- te hoog stelle, zich 
niet louter tot speculatieve beschouwingen laat verleiden, maar 
zich zooveel mogelijk streng aan de feben boude. 

Die feiten, als resultuton van positieve kennis, wciiRcht bij echter 
door den econoom en don tcchniker geëerbiedigd te zien, oindut 
hij op dit punt niet trunsigeeren en geen duimbreed toegeven kan. 

Do gegevens, waarop do hygiënist kan afgaan cn die bij met 
vertrouwen kan aanbevelen, 'zijn wel hoogst spaarzaam, doch 
deugdelijk genoeg om de gezondheid te waarborgen. Beschouwt 
men dc woning a's de beperkte wereld, waarin men ecu deel 
vun zijn leven moet doorbrengen, als ecu middel om zich tegen 
do ongemakken dor buitenwereld tc beveiligen en die voor een 
deel onschadelijk te maken, dan behoort dat middel zooveel mo 
gelijk aan al de vereisehten te voldoen, welke eene gezonde wo
ning vordert. De gezoudbeidleer stelt te dien opzichte de volgende 
eischen: de woning moet staan op een zoo gezond mogelijk ter
rein cn iu gezonde omgeving; de Hamenstelling vun de fundu-
menten, buitenmuren en het dak moet voldoende zijn om do 
woning tegen vochtigheid van den grond, het water en dc koude 
vau de buitenlucht te beschutten, en in hare onderdeelen vol
doende ruimte voor 't gezin opleveren. Omtrent de keuzo in bet 
terrein is de hygiënist in den regel niet vrij en is veelal het 
terrein aangewezen waarop gebouwd moet worden. Is de bodem 
aldaar verontreinigd, dun moet bij zooveel mogelijk trachten de 
gebreken op te hellen; door spreker wordt aangegeven hoe in 
dit geval moet worden gehandeld Do voorwaarden voor do ligging 
vau huizen ten opzichte der zon laten zich op onzen breedte-
grand kort aldus samenvatten: 

Zorg dat men gedurende het koele juurgety zooveel mogelijk 
van do zonnestralen kun profitoereu, daarentegen des zomers 
beschutting vindt, zoowel tegen warmte als tegen het sterke 
licht. Hij bot aanleggen vun straten wordt echter gewoonlijk meer 
rekening gehouden met bouw- en handelsbelangen dan mei de 
eischen der hygiëne. Kun men dan ook voor elk huis niet hot 
directe zonlicht verkrijgen, men zorge toch steeds dut dour goed 
gekozen breedte der straten het diffuse licht ruimschoots kan 
binnentreden. Uit kun, zoo men zorgt dut ecu lijn vun den onder 
kant vun 't venster naar den top der tegenovergestelde woning 
een hoek maakt van 45w, cu alzoo do breedte dor straat gelijk 
is aan do hoogte der huizen. 

Omtrent do te gebruiken bouwstoffen valt het volgende op te 
merken. De steen, die dc natuur ons biedt, is in hygiënische waarde 
zoor verschillend Afgezien vun de vastheid, het uiterlijk en de 
verhouding tegenover 't weer, komen in aanmerking het vermo
gen water op te neinon en het te geleidon, en bet luchtvolume. 
Van dit laatste zijn afhankelijk dc warmte-capaciteit en het 
wermte-geleidend vermogen der steen; vau het doorlatingsver-
mogf n van water eu lucht zijn afhankelijk dc droogheidwver-
houdingen 

Dichte, water noch lucht doorlatende steen, eigent zich niut 
voor binnenmuren, wijl ze een slechten invloed uitoefent op 
droogte en warmte toestand. Aan zulke steen slaat uit hooger 
verwarmde lucht spoedig water nis droppels neer, die mortel en 
behang bevochtigen. Verder geleiden zulke stoffen de warmte cu 
het geluid zeer goed eu verlioogen zo het wurmtegeleidond ver
mogen der hun omgevende wunddeelen. De verwachting, die men 
ten" opzichte van warmte- en vochtigheidsgeleiding van de holle 
steen gekoesterd heeft, is wel als onvervuld te beschouwen. 

Do overdraging vau water vindt door do holten dor steenen en 
de mortelbanden op dezelfde manier plaats als bij gewone steu
nen. Bovendien vermogen do ingesloten luchtlagen de warmte-
geloiding niet te verminderen in verhouding tot hot grooto lucht
volume der steen. Uitsluitend onbewogen, rustige luctit is oen 
slechte warmtegeleider, in dc holle steenen daarentegen wordt 
de lucht, door de ongelijke warmte der omringende vlakken , stoeds 
bewogen, terwijl ze in poreuze steen nagenoeg in rust is, wijl 
hier het op- en neerstjjgen wegens de ruwe wanden zeer veel 
weerstand ondervindt en er bovendien zoo goed als geen wanntc-
veraohil in de omringende vlakten bestaat. 

Allo tot nu toe in gebruik zijnde steenen hebben ecu groot 
gebrek, nl. het goed geleiden van geluid. Do verwachting die 
men te dien opzichte van gipssteenen beeft gekoesterd, valt ook 
in do practyk niet mee. Als besehuttingsmiddelen tegen regen 
cn indringen van stof worden genoemd liet zgn. Kessler-Huaat 
on het door do firma Hartmaan en Hauer in don handel gebracht 
testation. Uij de toepassing vau'tlaatstgenoemde wordende muien 
eerst gedrenkt met een oplossing van kalizeep, daarna wordt 
azijnzure aluin opgebracht, waardoor 2 stollen ontstaan, nl. in 
water goed oplosbare azijnzure kali en oliezuro aluin. Dit laatste 

en grondvlak zonder schudo uls I tot 10 gesteld worden, torwyl 
In omgekeerde omstandighoden de verhouding 1 tot l nog geeno 
voldoende verlichting geeft, ofschoon dezo verhouding zelden be
reikt wordt. Een grooto fout is het, breede jammen tossoben twee 
vensters aun to brengen; do breedte der dammen zal in geen 
ge*al meer dun 40 tot 50 cM. mogen bedragen. 

Het dak moot het buis beschutten togen indringen van wator 
eu stof, do warmto-geleiding zoowel als het ontstaan van storende 
geluiden verhinderen. Zoo mogelyk moet de gevel niet boven het 
dak uitsteken, muur dit laatste buiten do gevelmuren 0 ft tot 2 M. 
uitspringen. Deze oude oorspronkelijke dnk^orm, die nog wel 
somtijds voor landhuizen wordt toegepast, moet als de eenig ware 
on natuurlijke genoemd worden. 

De tegenwoordige metaalbedekking moet ten sterkste afgekeurd 
worden; zelfs duur, waar de onmiddellijk onder't dak gelegen 
vertrekken niet bewoond worden, ondervindt men nog ter dege 
de ongunstige wnrmte-verhoudingen. Metaal geleidt de warmte 
zeer goed en veroorzaakt 'duurdoor bij zonnig weder t-oms een 
warmte dio 10° hooger is dun do buitenlucht, welke warmte zelfs 
door ventilatie niet geheel te overwinnen is. 

Verder ontstaat bij bet vullen van regen of door 't loopen van 
vogels tengevolge van de geluidsgeloidiug geruisen, dut zeer storend 
is voor de bewoners 

Hij verwarming der kamers krijgen we bovendien tegen't koude 
metaal condenBatiewutor, dat moeilijk to verwijderen is. 

Iets gunstiger is do bedekking met lei, al geleidt ook dit materiaal 
de warmte zeer goed. Wordt do lei op latten gelogd, dan zorgen do 
voegen voor ventlleering, daardoor wordt de hooge temperatuur 
iets verminderd en neemt ook het coudenseoreu vau wator in 
hooge mate af, eocn stof kan steeds toetreden. 

Vermindert men de ventilatie door besmeren der voegen, dau 
komen allen nadoelen, evenals by metaal, sterk uit. 

De beste bedekking is dio met houtcement Hot aanbrengen 
van vlakke daken geeft boven den gewonen dukvorm zeer vele 
vi.nrdeeli'ii, nl. le bieden / - ib-ii wind wei ig we rotund; 2e ko-

| men er mooie zolderkamers door; Je kunnen alle mogelijke 
werkzaamheden aan dak en schoorsteen zonder gevaar geschie
den; 4e wordt een hoog en vrij gelegen terrein gevormd, dat 
vooral op wanne zomerdagen een verkwikkelijke verkoeling voor 
de bewoners kun teweegbrengen. 

Hiermede eindigde spreker ziju zeker even nuttige nis leerzame 
lezing, tlie met onverdeelde aauducht tier uauwe/i *<:u word ge
volgd en waarvan op voorstel van den voorzitter elk der ledon 
een gedrukt exemplaar zul worden uitgereikt 

De tentoongestelde plaatwerken werden met belangstelling bo-
zichtigd, waarna de voorzitter onder dankzegging aan den spreker 
en uau de ledon voor de opkomst, do vergadering bloot. 

TECHNISCHE VAKVEKEKXIULNU. 
A.PDEEL1XG AMSTERDAM. 

Vergadering van ll'oentdag 1 December 1897. 
Ouder de ingekomen stukken was eeu schrijven van een uit

gever te Amsterdam, waarbij eou boekwerk aun dc KibÜotheok 
der Vereeniging ten geschenke word gegeven. 

Üij de stemming voor afgevaardigden tor algemeene vergade
ring verkregen dc leden Maunder*, licumtr, üubriëlse, Merens, 
Moolenaar- Reeder. Pieters, Toekamp-Lam me ra, Stork eu Vocnstra 
do meerderheid; vijf dezer heeren waren ter vergadering aanwezig 
ou verklaarden, op één nu, de heer lïeumer, zich de benoeming 
te laten welgevallen. 

Hierna wordeu 4 nieuwe leden aangenomen* 
Do vragenbus bevatten 2 vragen, die om huren omvangrijken 

inhoud niet voor directe beantwoording vatbaar waren. 
E e n der gewezen bestuursleden maakte zeer ten onrechte aan

merking op een vermeende minder nette handeling van het 
Informatie-bureau, en wenschte niet langer lid der voreenigingto 
blyvon. Het antwoord van den Voorzitter hierop werd met applaus 
ontvangen, evenals ten motie van vertrouwen in den lieer ('cuturior, 
chef van hot luf-bureau, naar aanleiding vun hot voorguaudo 
door het Bestuur gesteld. 

Tijdons de vergadering worden 2 nieuwe leden on il donateurs 
voorgesteld. 

Met eeu woord vun dunk voor de trouwe opkomst (40 leden) 
sloot do Voorzittor do vergadering. 

bluit do poriën nagenoeg af, hetgeen voldoende is om den muur 
tegen slagregens te beveiligen. Tevens is zoodoende den muur ge- i 
legenheid gegeven uit te drogen, wat by de Huaten niet hot geval is. 

Daarna behandelde spreker het bindniateriual, de grondmuren 
en de eischen tot hot verkrijgen van eene droge woning. 

Om voor do vensters een algemoeuen eiach to stollen is niet 
wel dooulük. A l naar do meer of minder vrije ligging het terug
kaatsend vermogen der naburige vlakken, de verhouding der licht
gevende vlakte ten opzichte der kamerruimte, is do voiintergrootte 
eon wisselende. In 't algemeen kan men echter zeggen dat de 
alstand van den bovenkant der glasvlakte tot den vloer voor woon
kamers minstons do helft der kamerdiepte moet zyn. Verder kun 
bij volkomen vrije ligging do lichtgovondo vlukto, en bij helle kleuren 
van allo omringende wanden de verhouding tusschen glasvlakte 

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. Door het Delftsch Studentenkorps is eon adres, 

met 4'JU handtekeningen van studenten, aan do Tweede Kamer 
gericht, om te wijzen op den onhuudharen toestand van de ge
bouwen der Polytechnische School, waarvan do lokalen door het 
groot getal studeerenden geheel onvoldoende geworden zijn, 

Eene deputatie uit dit korps zal dit adres den Minister van 
liinuenlandsche Znken persoonlijk toelichten. 

A M S T E R O A M . ilet bestuur vau don Xoderlaiidsehcn Aannemers
bond heelt zïeh opnieuw gewend tot do Tweede Kamer mot het 
adres, dat het reeds 7 October 18'Jb' tot dat lichaam richtte eu 
waarin wordt aangedrongen op de benoeming eener eonnnissio 
van vakmannen, waarin ook do aannemer eeu plaats erlangt, 
welker tuuk het zul ziju, de A. V. door do verschillende depar-
tcmenton uitgevaardigd, nauwkeurig te herzien, dezo zooveel 
mogelijk mot elkander iu overeenstemming to brengen cn desbe 
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treffend den hoofden der genoemde departementen voorstellen I 
te doen. 

Teven» beeft dat bestuur een circulaire gezonden ann alle be
kende ingenieurs en architecten in Nederland, met bet dringend 
verzoek om. in opdracht der algemeene vergadering te Arnhem, 
in Iiunnc bestekken op te nemen bepalingen van ongeveer den 
volgenden inhoud: 

,a. Indien de borgen van den aannemer door dun aanbesteder 
„worden opgeroepen het werk af te maken, zal binnen drie da-
„gen na die oproeping door dc directio van bet werk en de bor-
„gon een staat worden opgemaakt van het nog te verrichten werk. 

bet opmaken van dion stunt zal rekening gehouden WOf-
„den met eventuecle vertragingen, die do uitvoering van het 
w-erk reeds heeft ondergaan of zjjn te verwachten, zoomede 
„met de door dio vertraging tc beloopcn boete. Mochten de 
„directie en de borgen het over dien staat niet een» kunnen 
„worden, dan zal dezo worden vastgesteld door drie onpartjjdigo, 
„deskundige scheidsmannen , door directie en borgen te benoemen. 

^ilet bedrag, hetgeen volgens dien verdeelingsstaat uog to 
„verwerken is, wordt door den aanbesteder aan de borgen uit-
„gekeerd, in verhouding tot do in het bestek aangegeven beta
lingstermijnen. 

„b. Cossiën. die bij eventueclo verdeeling der nannciningsoni 
„het den aannemer toekomende aandeel zullen blijken te over 
„schrijden, zullen voor zoover zjj dat aandeel hebben oversehre-
„den, ongeldig en nietig worden verklaard cn dus niet worden 
„erkend." 

HAAI;I.I:M . Vanwege het Museum van Kunstnijverheid, werd op 
verzoek der vereeniging „Nijverheid" eene aanzienlijke verzame
ling voorwerpen eu afbeeldingen naar llcerenveen gezonden, ten 
einde genoemde vereeniging in de gelegenheid te stellen een 
tentoonstelling ablaar te houden. 

Dezo tentoonstelling zal omvatten de meeBt verschillende huis
houdelijke artikelen in bout, die iu vroeger jaren door de kerf-
enede met versieringen werden voorzien, all ook nieuwe voor
werpen die door bijzondere versieringen en fraaie patronen uit
munten. Zoo vinden wy op deze tentoonstelling messen, vorken 
stoven, rolplanken, hotervaatjes, kistjes, doozen van verschil
lende aard, voawbeenen en dergelijke artikelen 1 die vervaardigd 
werden in de vcrsmillciide provinciën van ons land en die ieder 
voor zich een eigenaardig karakter hebben, terwijl do produkten 
uit Denemarken. Zweden en Noorwegen, alwaar de huisvlijt iu 
gtootereo bloei is dan in one land, eveneens goed zijn verte
genwoordigd, 

— In de rotonde van het Museum van Kunstnijverheid is op 
het oogenblik eene bijzondere tentoonstelling geopend, opliet 
gebied der graphiscbe kunsten, die door den beer Konings. 
kunstdrukker te Amsterdam, welwillend ter expositie werd alge-
liman. 

Deze verzameling werd door genoemden heer bijeengebracht uls 
lid tier boekdrukkers vereeniging van den Internationale Muster-
austauHch, die om dc drie jaren eeue collectie proeven van iraai 
drukwerk aan hare leden rondzendt, die tegen een gelijk aantal 
drukproeven worden ingeruild. 

M IDDELBURG De Gemeenteraad heeft de plannen tot verbetering 
van het rioolstelsel, waarvan de onkosten op f tiO 000 zijn geraamd, 
goedgekeurd. 

A M E R S F O O R T * De gemeenteraad heeft besloten nu reeds tot 
benoeming van een directeur der te stichten gemeente-gasfabriek 
over te g n n n . en do voorwaarden vastgesteld, waaronder die 
benoeming zul geschieden. 11 ij zal o a. belast zijn met het 
opmaken van een ontwerp voor do gasiabriok. 

VusïsiMiLN, Dc gemeenteraad verleende concessie voor een te 
leggen electrische tram tusschen Vlissingen en Domburg, niet 
eeue jaarlijksche subsidie van /'500 gedurende tien jaren. 

H U L S T . Do bekende kerktoren alhier, die reeds gcruimen tyd 
overhelt, is op last van den Kijksarchitect J . A. Krcdoriks, te 
Middelburg, geschoord moeten worden. 

P E R S O N A L I A . 
— Door den directeur der burgerlijke openbare werken iu Ned.-

lndië is ontslagen: op verzoek, eervol uit zyno betrekking, do 
tijdelijk ondcropzichter 2e kl . hy den aanleg van Staatsspoorwegen 
W. Bok. 

Hij kon. besluit is benoemd tot rijks-commissaria voor dc 
domaninlc stccnkolen-inyuen C. BInnkcvoort, ingenieur der mijnen 
te Heerlen. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat zyu be
noemd tot buitengewono opzichter: J . do Keuring hy het maken 
van vier kribben en baggcrwerk aan den l.Isol cn J . J . Doorcnbos, 
te Terneuzen, by het Nederlandsch gedeelte van hot kanaal van 
Tcrneuzen. 

— Do heer II. Th. Heyningen, opzichter aan de gasfabriek to 
's-<-ravenhage, is benoemd tot adjum-t-inspoctcur aan de fabriek 
te Ttrecbt. # 

V A C A N T E B E T R E K K I N O E N . 
— O p z i c h t o r-1 e e k e n a a r , R.-K. , bekend met kerken

bouw. Adres deu aren. J . II. v. d. Abeeleu to Tilburg, met op
gave van vcrlungd salaris. 

— B e k w a a m o p z i e h t e r -1 e e k e n a a r. Salaris f 75 k 
f 80 por maand Bekendheid met opmeiingen voor eu uunleg van 
tramwegen strekt tot aanhev. Adres no. lOO.USö, Algeni. Nederl. 
Adv.-blad te VOravenhago. 

— B e k w u a m bouwk. t e e k e n a a r, geschikt om uls chef 
de hurenu te kunnen optreden. Aanv. salaris f 100 a ' 125 por 
maand. Adres in persoon aan de arr.h. A . Jaeot en \V. Oldowolt, 
Singel 514 Amsterdam, dagel. tusschen 10 en 12 uren. 

— E e n o f t w e e i n g e n i e u r s voor de werkzaamheden ten 
dienste van de ryks-drieliookmeting. Auuv. jaarwedde / 120U, plus 
terreingeld en vergoeding voor reiskosten. Adres vóór 12 Dec. 
aau den hooglecrar.r der 1'olvt. school 11. J . Ileuvelink, te Delft. 

— W e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r bjj eene mijnonder
neming op Borneo (ongehuwd;. Adres l \ van Dijk. I'ietorlïotbstraat 
17 Den Haag. 

— T o e k e n a a r s bij de Maatseh. tot expl. van Staatsspw., 
dienst vuu Weg en Werken Be afd (seiuiiirichtiug, verlichting, 
verwarming, telegraphic en telephonic). Vereischteu: algemeene 
kennis voor zoover als trant einddiploma H. B. S. 3-jarigen cursus, 
tweejarige werkzaamheid op fabriek of werkplaats, hewjjzen van 
teekenwerk. Persoon 1. aanmelding Centraalbureau I, kamer 126 
Utrecht. 

— P r a c t i s c h o p l i c h t e r , voor bestek 111 bebouwing 
Rozenhof. Adres lett. L T N , Algem. Adv.-burcau Xygh & Van 
Ditmar, Rotterdam. (Zie adv. in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
INFORMATIKUURK.VU TECHNISCHE VAKVERENIGING, 

VAN*DER-HELST8TRAAT 2* 
Opz.-landmeter, oud 35 jaar, verl 
Opzichter, 

. 

:eli 
Opz.-tcekenaar 

82 
20 
50 
28 
20 
28 
40 

A M S T E R D A M . 
al. /'JOÜ a ƒ1200 
M „ CO a „ 70 
„ „ 40 a „ 5J 
n . 90 
„ n W 
M « 50 
• . 80 

p. jaar. 
„ ind. 

ongeh. „ 
geh. „ 

Teekeoaar. Hand-, Houw-, Penteekenen, leeft. 'M jaar, 
Hularis naar werkx. 

ongeh. 

A D V E R T E N T I E N . 
Voor B E S T E K III Bebouwing 

ROZENHOF te nar* ree hl wordt 
get r a n g d : 

eeo praktisch Opzichter. 
Aanbir dingen niet referentie» worden 

franco ingewacht order letters/. TN, 
Algemeen Advertentie-Bureau KIJGII 
Ct V A N DITMAR, Rotterdam. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
(üKRR. V A N M A L S K N , 

•taaaatlnmerflabriek. — DES H A A S 

Tb. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer 
M e m . San . Inst. L O N D O N . 

Kantoor: I .TO I». K u y t e r k a i l e , A 3 I H T K K I » A H . r'iliuual; :ui K o k i n . 
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co, te Barrhead. 
Specialiteit voor dc Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaat-In richtingen* — 

Shanks Closets zyu nog niet overtroffen. — Porseleinen Padkuipe*, IJieren Badkuipen.— 
Closets, Wasehtafels, Urinoirs eni. — V E I W A I I I X i * <n \ n \ r i l , A Ï I K . 

Belast zich met de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zecrconcurrecreudo prjjzon. 
Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat, 

F. e n W . J t f E I J J N K , 
D e o o r a t e u r s . 

LEVEREN K a a l - . T u i n - , Nlruulvcrticrinjren 
en 1 lliiiniiiiiti<" ii. 

Verplaatisbai'e Tooneolen in hnur. 

RUYSDAELKADE 159, AMSTERDAM. 
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Ministerie van Justitie. 
Openbare 

AANBESTEDING. 
Op W o e n s d a g D e c e m b e r 

1897. de. namiddag, ten 54 ure, zal 
in een der lokalen van het Departe
ment van Ju.titie te '.-Gravenhage, i n 
het openbaar worden aanbesteed: 

Het driejarig onderhond, aan
vangende 1 Januari 1898 en 
eindigende 31 December 1900, 
van: 

het Palei i* v a n J u s t i t i e bet 
K a n (ongerecht « g e b o u w , 
het H u i s v a n B e w a r i n g 
en de S t r a f g e v a n g e n i s 
te A m s t e r d a m (Bestek 
No . 83 , : 

het R e c h t « g e b o u w te H a a r 
l e m : het Rechtsgebouw. 
het H u i - v a n B e w a r i n g , 
het Hi jksopvoedi i igsge-
Sticht en de Stra fgevan-
g e n i M te A l k m a a r en 
het BerhtHgebonw en het 
H u i s v a n B e w a r i n g te 
H o o r n (Bestek N o . 84): 

het Bechtsgebouw en het 
H u i * v a n B e w a r i n g te 
M i d d e l b u r g : het Rechts-
gebouw e u het IIui* v a n 
B e w a r i n g te Z i e r i k z e e 
en de S t r a f g e v a n g e n i s te 
( ü o e a (Bestek N o . 85 ; 

het P a l e i s v a n J u s t i t i e e n de 
(gevangenissen te 's H e r 
togenbosch; het Rechts-
gebouw, het H u i s v a n 
B e w a r i n g en de Strafge-
vangen l s te B r e d a e u het 

B e c h t s g e b o u w e n het II uls 
v a n B e w a r i n g te K i n d 
h o . e n (Bestek N o . 86.); 

he t Bechtsgebouw en het 
H u i s v a n B e w a r i n g te 
M a a s t r i c h t en het Bechts
gebouw e n het H u i s v a n 
B e w a r i n g te R o e r m o n d 
(Bestek N o . 87; ; 

De bestekken liggen voer gegadig
den ter inzage in bovengenoemde 
gebouwen en zijn op aanvrage, tegen 
betaling van f0.80, franco verkrijgbaar 
bij D E G E B R O E D E R S V A N C I . K K I - , Boek
handelaars, Spui No. 28a te 's-Gra
venhage. 

Aanwijzing zal worden gebonden: 
voor de gebonwen te Hoorn, den 

15den DECEMBER 1897, des namidd. 
ten 1 are, aanvangende bij het Bechts
gebouw ; 

voor de gebouwen te Alkmaar, den 
Hiden DECEMBER 1897, dei voormidd. 
ten 9 ure, aanvangende bij het Reohts-
gebouw; 

voor het Bechtsgebouw te Haarlem, 
en de gebouwen te Goes en Eindhoven, 
den 17den DECEMBER 1897, en wel 
te Haarlem des voormidd. ten 9 ure, 

te Eindhoven dea namidd. ten l ' / i ure, 
aanvangende bij bet Recbtsgebouw en 
te Goes de. naiuid. ten 1',, ure; 

voor de gebouwen te Amsterdam, 
Middelburg, Zierikzee, Breda, 's Htr-
togenbosch, Roermond en Maastricht 
den 18den DECEMBER 1897, en wel 
te Amsterdam eu te 's Hertogenbosch 
des voormidd. ten 'J ure, aanvangende 
bij het Paleis van Justitie; te Zierikzee, 
Breda en Boermand des voormidd. ten 
9 ure, aanvaugende bij het Rechtsge-
bouw; Middelburg He» voormidd. ten 
9'/t ure, aanvangende bij het Rechtt-
gebouw en te Maastricht des namidd. 
ten l'/a ure, aanvangende bij het Huis 
van Bewaring. 

Inlichtingen zijn tc bekomen op het 
bureau vau den Ingenieur-Architect 
voor de Gevangenissen en Recht.ge-
bouwen tc 's Gravenhage, Departement 
van Justitie, en 

voor de werken te Amsterdam, 
Haarlem, Alkmaar en Hoorn bij den 
Hoofdopzichter J . V A N A M - E K E N te 
Amsterdam; 

voor die te Middelburg en Goes bij 
den Opzichter J . 11. H A N N I N K te Goes; 

voor die te Zierikzee by deu Opzich
ter M. C o i ' V E E aldaar; 

voor die aau het Rechtsgebouw in 
bit Huis van Bewaring te Brtda en 
Eindhoven bij den Opzichter P. VAN 
D E E R V E te Breda; 

voor die aan de Strafgevangenis te 
Breda, bij den Opzichter H . VV. I ' Ë E -
T E R S aldaar; 

voor die te 's Hertogenbosch bij den 
Opzichter J . VAX D U lii I;..I aldaar; 

voor die te Roermond bij den Op
zichter G. R A M M E R S aldaar; 

en voor die te Maastricht bij den 
Opzichter J . E . H O U K E N aldaar, 

's G B A V E N H A O E , 2 Dec. 1897. 

De M i n i s t e r van J u s t i t i e , 
Voor dea Minister, 

De Secretaris-Generaal: 
P. J . V A N BEIJMA. 

BURGEMEESTER E N W E T H O U 
DERS van ZAAN DA M zullen op 
Z a t e r d a g 18 D e c e m b e r 1897, des 
namiddags leu 2 ure, ten Gemeentehuize 
aanbes teden: 

1". Het o n d e r h o u d der Straat -
en <• r i u d wegen. B e r m - en 
O e v e r w e r k e u g e d u r e n d e 
1898. 

2°. H e t o n d e r h o u d der d r i e 
tj iemeentesluiceu g e d u 
rende 1898. 

8". H e t v e r n i e u w e n e n her
ste l len v a n d r i e meer
p a l e n 

Bestekken zijn è /'O.J4.> per stuk 
verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie. 

I n l i c h t i n g e n geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 3 December 1897. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
H. J . C. V A N T I E N E N , 

De Secretaris, 
Z A A L B E R G . 

AANBESTEDING. 
Op l rij*"li 'i* neeeutber 

1*93, des middags te 12 uur zullen 
BURGKMEESTERen WETHOUDERS 
van Delft, in hnt openbaar, ten Raad
huize aanbesteden: 

H e t l everen v a n K e l e n , K l i n 
k e r s en t r o t t o i r b a n d e n . 

P e r c e e l I . 1 4 . 0 0 0 a n d e r h a l v e 
( i r è s k e i e n . 

„ I I . SU8 .999 W a a l 
s t r a a t k l i n k e r s . 

„ I I I . 40 .UOU B i j n t r o t -
t o i r k l i n k e r s . 

. , I V . 109 T r o t t o i r 
b a n d e n . 

Inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen tot den dag dei aanbe
steding, tuisclien 10 en 11 uur aan 
het Bureau Gemeentewerken; het be
stek is tegtn betaling van fü.'i.t ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

Vrijdag 17 December 1897, 
I N H E T 

Timmerhuis te Rotterdam, 
naar deLüVERIN O van: 

A . W a a l - e n IJse l s teen .Straat -
k l i n k e r s , K e i e n , T r o t t o i r 
banden , K a l k , C e m e n t , 
U i p s , T r a s , ( i lr ind. Z a n d , 
D a k p a n n e n , Tege l s . K a n -
n e n b u i z e u enz. i n P e r 
ceelen ; 

B . Smeer - en V e r f o l i ë n , P e t r o 
l e u m , Patento l l e , b u k k e n . 
V e r f w a r e n , T e e r , P e k , 
Z e e p , K a a r s e n , Poets- e n 
L a m p e n k a t o e n , L a i u p e g l a -
zen, T u r f , H o u t s k o o l , St ijf
s e l , tjrlas e n . , i u Hl f o r 
cee l en ; 

C. L o o d , JLoodenbuizen, Z i n k , 
B l i k , «> e g » t e n l . l z e r e n 
S t r a a t s y p k o n s , S t r a a t b e r -
r i e r a n d e n , K o l e n b a k k e n , 
U e t r o k k e n I J z e r e n B u i z e n , 
Meta l en H 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 l a s , B o r s t e l m a 
k e r s werk , Sponsen, .Holton 
D w e i l e n , S t r o o k d n e l l e n , 
A f n e e m d o e k e n , Baggerne t -
ten, B l o k m a k e r * werk, B e 
z e m s , Boenders , H a n d e n , 
B a n d , Z e e m v e l l e n , diordijm-
l i n n e n , K o l e n - e u K n i k -
z a k k e n . K e t e l p a k k e n , L e 
der , S c h o p p e n , D u n n e r . , 
S p i j k e r s , S c Droeven, I j z e r 
w a r e n r nz . i n 38 Percee len . 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, in het Timmerhuis ter 
lezing en zijn, voor A, B en C af
zonderlek, tegen betaling van 25 cents, 
verkrijgbaar bij Wed. P. V A N WAES-
BERGE E N ZOON, Boekdrukkers aan 
den Houttuin No. 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde inschrijvings-
biljetten, tegen betaling van 22'It cents 
per stuk, te bekomen zijn. 
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Maatscfi ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op D i n s d a g don 14dcn Decem

b e r 1897, di•» namiddags tpn 2 ure 
(locale lijd , aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in hel Moreelse Park te 
Utrecht, Tan: 

BESTEK No. 180. 
L e v e r i n g v a n gegoten ijze

r e n Mchuitstoeleta, vloei 
Ijzeren K l e m s t n k k e n en 
bi jbeboorende beves t i -
g iugsdee len . 

De besteding geschiedt volgens art. 
20 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 29stenNovem- j 
ber 1897 ter lezing aan bet Centraal
bureau in het Moreelse Park te Utrecht , 
en is op franco aanvraag (per brief, 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Welken) te bekomen, j 
tegen betal'ng van / l . O O . 

Inlicht i> gen worden gegeven aan het 
Centraalbureau iDienst van Weg en 
Werken'. 

U T H E C H T , den 2östen November 1897. 

Maatsch' ppij tot Exploitatie vat 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 

JOHN'S 
en xteorsfecit-

• {(jcdej>oncerti in alle landen van AuroJ>a.) 

Zon. Heffen en Hind 

IO j a a r G a r a n t i e . 
<iioedkooper en beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten. 

Werkt geruischloos. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 
Getuigschriften, Prospectussen en Inlichtingen verstrekt 

R O B B E R T K A L I I ' . Utrecht, Maliesingel iB. (1) 
A l l e e n v e r k o o p voor N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

kap 

O p D i n s d a g di>n a in D e c e m b e r 
1807, d e s n a m i d d a g s t e n èi u r e (locale 
tijd), a a n het C V n t i u a l b u r e a u d e r 
M a a t s c h a p p i j tot E x p l o i t a t i e v u n S t u n t s 

s p o o r w e g e n i n hei Moreelse Park te 

UTBKCHT , v a n : 

B E S T E K N o . 735. 
H e t m a k e n v a n gebouwen en 

i n r i c h t i n g e n , het m a k e n 
v a n g r o n d w e r k e n , het 
o p b r e k e n en leggen v a n 
s ( . o r c n en wissels en 
eenige d iverse w e r k e n 
ten behoeve v a n de ha l t e 
I I S O W 8 T A D T v a n 
d e n spoorweg M A A S 
T R I C H T — V B I T L O . 
B e g r o o t i n g / ' i l l .50. 

D e b e s t e d i n g g e s c h i e d t volgens Sj 75 
van h e t b e s t e k . 

Het b e s t e k l i g t v a n d e n 29n Novem
ber 1897 t e r l e z i n g a a n liet C e n t r a a l 

b u r e a u in het M o r e e l s e P a r k e n a a n 

h e t b u r e a u van den Heer Sectie-
Ingenieur A. V A N IJSBERGEN te 
Venlo e n is o p franco a a n v r a a g (per 
brief) aau genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en Werken) te b e 
k o m e n , t e g e n b e t a l i n g v a n /' 1.50. 

I n l i c h t i n g e n w o r d e n g e g e v e n a a n l i e t 

Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) e n d o o r d e n Ingenieur voor
noemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 14den December 1897 
ten 11 ure voormiddag (West-Euro-
peesche tijd). 

U T E K C U T , den 24sten November 1897. 

AAHBESTEDIHG. 
BURGEMEESTER, en W E T H O U 

DERS der Gemeente Arnhem, zullen 
Uuneiereltig »tlecember IS97, 
'svoormiddag» l l 1 / » uur, in het open
bar, ten Oeuieentehuize A A N ü E -
S T E D E N : 

BESTEK No. 14: 
H e t l e v e r e n v a n m a t e r i a l e n : 

Steen , l i a l k . H o m waren, 
I j z e r w a r e n . K o p e r , K i n k , 
L o o d , I M T C I M I . < - l n i | i p e i i , 
<>;i«- en W a t e r l e i d l n g s -
a r t i k e l e n , V e r f w a r e n e n 
«.ht- . i u i l e n . B o r s t e l w a 
r e n , D o e k e n , T o u w , B e 
hangers - en Stofleerders-
nr l ike l en , M u n u f a c t u r e n 
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 iverse M a 
t e r i a l e n e u faiereedschap-
p e n , V o g e l voeiler enz . 

BESTEK No. 18: 
H e t l e v e r e n v u n p l . ni . 40 

11 H O U T a a n K a l k e n , 
K i b b e u e u D e k p l a n k e n , 
voor de S c h i p b r u g g e n te 
A r n h e m en IVestervoort . 

Inlichtingen : alle werkdagen, tot den 
dag vóór de aanbesteding, van 10 — 12 
uur aan het Bureau Gemeentewerken 
in de Kadeslraat; bestekken met geze
gelde inschrijvingsbiij"tien verkrijgbaar 
aan het Bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentebuize; No. 14 ü f l . — J No. 
18 k f0,50. 

A A f l B E S T E D M 
Op Jteminleig 13 Oec. ei. «.. 

dea voormiiidags te e 1 f u r e, zal door 
de Veenendaalsche Sajet- en Vijf-
schacht fabriek, W B B . D. S. V A N 
SCHUPPEN K N ZOON aan de fabriek 
te Veenendaal worden A A N B E S T E E D : 

H e t V K R 1 * B O O T E N h a r e r 
f a b r i e k te V E E N E N D A A L . 

Aanwijzing op het op Dinsdag 7 Dec , 
des voormiddag* te e l f nre. 

De stukken liggen ter inzage en zijn 
te verkrijgen a /' 1,50 aan genoemde 
fabriek en bij den Architect A L B . 
NIJLAND te Utrecht. 

AANBESTEDING. 
I I orwtaelng eten l.iti Oeeetn-

ber ISi'9, zal dooi 1111. Kerkvoogden 
der Ned. Herv. Gemeente te Rhenen 
worden A A N B E S T E E D : 

B e t m a k e n v a u n ieuwe b c « 
k a p p i n g e n en het ver
r i c h t e n van verdere wer
k e n m i n de C n n e r a K e r k 
te B h e n e n . 

Bestek en 'i te» keningen zijn tegen 
b'taling vau ƒ18.— te verkrijgen te 
Amsterdam, Amstel 244. 

G. B. POSTHUMUS MHYJES, 
Architect. 

M a a t s c h a p p i j 

tegen schade 

0 e l^ U U L / H L i l l l L ' L i i l van 1845. 
' • G R A V E N H A G E , Herkulei», 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prinsenkade — ALKMAAR, Lange-
«traat. p R K , „ | : ; N > 

P H Ö T O Z I N C O W R A P H I E . 
en K l c r . n t v p c - l n l i c l i t i i i s j 

van 6. J . TH1EME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor 1'hoto-
l i t h o g r a p h i e , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n a , T e e 
k e n i n g e n enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voorPhoto-
z l n c o g r a p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n en V r a v n r e s , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van HH. Uitgevers en op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor H H . 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen mot proeven van bewerking 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

O. J . T H I E M E . 
Ter drukkerij der Naam loozo Vennootschap 

„Het Vaderland". 
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D K B O U W K U N S T D E R N E G E N T I E N D E E E U W . 

{Ingezonden!) 

Hetgeen de heer A . W . Weissman over de bouw
kunst der negentiende eeuw in Rotterdam besprak en 
in dit blad neerschreef, getuigt van zooveel opper
vlakkigheid en onnadenkendheid, dat zelfs in het ge
deelte , handelende over den invloed van Dr. Cuypers 
en tijdgenooten, op de ontwikkeling dezer kunst in 
Nederland, waarvan de heer Weissman als oogge
tuige het beste op dc hoogte kon zijn, personen en 
zaken volkomen onjuist beoordeeld worden. 

Van Cuypers schrijft hij in het voorlaatst verschenen 
weekblad blzd. j » 2 : „Cuypers stuitte aanvankelijk 
„op veel tegenstand, voorat daardoor veroorzaakt dat 
„hij zich niet alleen door het middeleeuwsche be-
„ginsel liet leiden, doch ook middeleeuwsche vormen 
„voor zijn bouwwerken koos." Dit kiezen van vormen 
wordt vervolgens afgekeurd en gebruikt om er ge
volgtrekkingen uit te halen, die Dr. Cuypers en zijn 
werken in een valsch daglicht moeten stellen. 

Nu is feitelijk van dit vormen-kiezen hier geen jota 
waar , en vervalt zoodoende van zelf alles wat de heer 
W . naar aanleiding hiervan den heer Cuypers onna
denkend gelieft toe tc dichten. Indien de heer W . 
slechts een zeer gering begrip had gehad van de toe
passing der middeleeuwsche beginselen, de toepassing 
van het gezond verstand op bouwkundig gebied, zou 
hij hebben geweten , dat hetgeen hij hier vertelt onzin 
is , en hij zou er niet zoo lichtvaardig op door ge
redeneerd hebben. 

Hij zou dan hebben ingezien dat Cuypers geen mid
deleeuwsche vormen kiezen kon , waar hij zich liet leiden 
door het middeleeuwsche beginsel, hetwelk het kiezen 
van welke vormen ook verbiedt en daarentegen gebiedt 
dat elke vorm voortvloeien moet uit het constructieve 

doel cn de beredeneerde begrenzing der materie van 
het bouwfragment of geheel. 

Het kiezen van historische bouwvormen, welke ook, 
is onvereenigbaar met het toepassen der middeleeuw
sche kunstbeginselen. Heiden staan tot elkander als 
water tot vuur. Daarom zal de architect die zijn bouw
werk versieren wil met vormen, ontleend aan een of 
anderen historischen stijl, noodzakelijk de middel
eeuwsche kunstbeginselen moeten verzaken. 

Daarom moest ook gedurende de periode der Renais
sance noodzakelijk het gezonde beginsel der mid
deleeuwen verzaakt worden, en dit verloren gaan, 
wilde men zijn voorliefde voor historische Ultra-mon-
taansche vormen kunnen botvieren. 

Vlekkeloos rein in dit opzicht is Dr. Cuypers die, 
zooals de heer W . ons vertelt: „zich door het middel
eeuwsche beginsel liet leiden." 

Ken in dit opzicht niet zoo vlekkeloos reine architect, 
die alle anderen in Nederland in het ontlcenen van 
vormen aan de middeleeuwen overtroffen heeft, is daar
entegen, al verzwijgt de heer YV. dit, de heer Gosschalk 
geweest, speciaal bij den bouw van het station te 
Groningen. Aan dit bouwwerk vindt men alle moge
lijke en onmogelijke middeleeuwsche architectuurvor-
men te hooi en te gras toegepast, waarbij dan ook 
dc beginselen der logica zoo volmaakt moesten worden 
prijsgegeven , dat men bij de uitvoering zijn toevlucht 
tot surrogaten en onzinnigheden nam. De heer W . 
vermeldt slechts de halve waarheid waar hij mededeelt 
dat Gosschalk „met succes werkzaam was" onder de 
enkelen „wien de oogen opengegaan zijn voor de 
„schoonheden onzer 16e- en 170-eeuwsche bouwkunst 
„en die voor hunne ontwerpen gebruik maakten van 
„de zoogenaamde I Iollandsche Renaissance". De 
andere helft der waarheid is dat Gosschalk meermalen 
„de oogen opengingen" voor „schoonheden" van his-
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torische bouwstijlen, speciaal voor die der middel
eeuwen , zonder evenwel het beginsel dier sehoone 
vormen te begrijpen, maar wel om die vormen in 
surrogaten na te bootsen. Niet Dr. Cuypers dus, 
zooals de heer W . poogt voor te stellen, is een 
vormen-,,Gothiekcr", doch wel de heer Gosschalk, 
wien de verwijten, welke de heer W . voor Cuypers 
bestemde omtrent het kiezen en toepassen van middel
eeuwsche vormen, des te grievender moeten treffen. 
De heer W , is met beide heeren blijkbaar in de war. 

Het is juist de groote verdienste van Cuypers de 
bouwkunst van onzen tijd in het rechte spoor te heb
ben teruggebracht en die der toekomst zoodoende den 
weg om tot eene gezonde nieuwe ontwikkeling te 
komen, te hebben aangewezen; „niet door het ont
leenen van vormen" aan de middeleeuwen, zooals 
Gosschalk c. s. deden, maar „door het toepassen 
van een gezond beginsel", het logische constructieve 
beginsel in de middeleeuwsche kunst uiterst conse
quent toegepast en door Cuypers ook thans weer in 
toepassing gebracht. A l de kunstwerken van Cuypers 
openbaren dit beginsel. Kn het is verklaarbaar dat 
hier, waar Cuypers volgens hetzelfde beginsel als de 
middeleeuwsche architect te werk gaat, waar hij de
zelfde materie verwelken moet, ook daar waar zijn 
werk aan hetzelfde doel te beantwoorden heeft, de
zelfde vormen verkrijgen zal als de middeleeuwsche 
architecten onder gelijke omstandigheden verkregen. 
Waar evenwel het doel modern en de materialen 
nieuw zijn, is met toepassing van dit beginsel ook 
de vorm modern en nieuw. Vandaar dat in de bouw
werken van Cuypers vormen worden aangetroffen, 
welke overeenkomst hebben met Gothische vormen 
en andere , welke geheel nieuw zijn. Iedereen, wiens 
denkvermogen gezond en onbevooroordeeld is, zal 
geen ander resultaat verwachten. De wet van oorzaak 
en gevolgen blijft voor alle tijden dezelfde. De heer 
\\". daarentegen verwacht van Cuypers toepassing der 
Gothische beginselen en het verwerpen der Gothische 
vormen. 

Indien Cuypers tot een ander resultaat kwam dan 
de middeleeuwsche architecten, daar waar de voor
waarden voor beiden gelijk zijn, het zou alleen be
wijzen tlat ofwel het beginsel van Cuypers, ofwel dat 
der middeleeuwen niet het logische was. 

De heer Weissman zal dit niet willen toegeven. Hij 
zal zijn meening dat Cuypers vormen kopieert willen 
handhaven. Zie hier waarom. 

De heer Weissman, wien de practijk van het mid-
deleeuwsch beginsel geheel vreemd is en die, evenals de 
heer Gosschalk, het kunstbeginsel der 16e en 17e 
eeuw huldigt, —• „zij volgen daarbij de meesters der 
Renaissance, die ook aan de constructie als zoo
danig geen bijzondere waarde hadden toegekend en 
aan haar slechts in de tweede plaats de aandacht 
hadden geschonken" — en tot gewoonte heeft vol
gens dit beginsel bij zijn ontwerpen, hetzij een cafe 
of wel een station of museum, steeds zijn vormen te 
ontleenen aan historische stijlen, is door de opper
vlakkige overeenkomst van sommige vormen in de 
bouwwerken van Cuypers met die in middeleeuwsche 
gebouwen van streek geraakt omtrent het verschil dei-
beginselen , en heeft gemeend dat het middeleeuwsch 
beginsel aan Cuypers veroorlooft even klakkeloos his
torische vormen te kiezen en te kopieeren als zijn 
beginsel hem dit geleerd heeft. 

B. 

De redactie van dit weekblad was zoo vriendelijk, 
mij het stuk van den heer B. te zenden „met het 
doel, mij in de gelegenheid te stellen, van repliek te 
dienen". 

Van die gelegenheid zal ik gebruik maken. De 
beschuldiging van oppervlakkigheid en onnadenkend
heid zal ik maar laten voor wat zij is, totdat daar
voor klemmender bewijzen zijn bijgebracht dan thans. 

ik ben mij niet bewust, personen en zaken onjuist 
beoordeeld te hebben, en meen ook niet Dr. Cuypers 
en zijn werken in een valsch daglicht gesteld te 
hebben. De beroemde bouwmeester zal de eerste zijn 
om te erkennen, dat hij pas langzamerhand geworden 
is, wie hij werd. 

Ik herinner mij nog, dat de 1'osthoornkerk aan den 
I laarlemmerdijk te Amsterdam gebouwd werd; ik 
herinner mij den strijd om het Museum Willem I en 
het gedenkteeken voor 1813. De Cuypers van die 
dagen was toch wel de man, die, en met bewustheid, 
de „middeleeuwsche vormen koos". Aan die liefde is 
hij steeds getrouw gebleven, en hij zal, daar ben ik 
zeker van, zich daarover niet schamen. 

Toen het weekblad „de Amsterdammer" pas bestond, 
heb ik daarin met nu wijlen Alberdingk Thijm een 
pennestrijd gevoerd over de al of niet aanwezigheid 
van middeleeuwsche motieven in het Rijksmuseum, 
dat toen gebouwd werd. Deze pennestrijd is voor mij 
de aanleiding geweest tot persoonlijke aanraking met 
den geestigen schrijver. Wij waren beiden nog al 
heftig geweest met de pen; toen wij echter mondeling 
het debat voortzetten, bleek het, dat er bij veel. 
verschil van meening toch ook veel overeenstemming 
bestond. Kon ik het voorrecht hebben, ook den heer 
15. persoonlijk te ontmoeten, ik twijfel niet, of iets-
dergelijks zou blijken het geval te zijn. 

Men doet den heer Cuypers geen dienst, met hem 
te hoog te verheffen en, om daartoe tc geraken, 
den heer Gosschalk omlaag te halen. Het station te 
( ïroningen ken ik niet, dus daarover mag ik geen 
oordeel vellen. Maar wel weet ik, tlat de heer Gos
schalk in tal van gebouwen getoond heeft, een bouw
meester van groot talent te zijn. Mijn weg leidt mij 
dikwijls langs het Israélietisch ziekenhuis aan de Nieuwe 
Keizersgracht te Amsterdam; telkens bewonder ik 
weer dien soberen en toch zoo effectvollen gevel. Ik 
weet wel, de motieven waarmede hij is gecomponeerd, 
zijn niet nieuw, doch de samenstelling behaagt mij 
uitermate. 

Wie hieruit nu zou willen afleiden, dat ik Cuypers 
niet bewonder, vergist zich. Ook het Rijksmuseum 
en het Centraalstation zie ik altijd met genoegen aan; 
de middeleeuwsche motieven hinderen mij volstrekt 
niet, al zou ik ze niet toegepast hebben. Maar dan 
vind ik Cuypers het grootst, als het hem in enkele 
onderdeelen dier gebouwen gelukt is, de middel
eeuwsche vormentaal voor een oogenblik te vergeten. 
Dan is het mij, of ik den nieuwen stijl, waarvan wij 
allen droomen, reeds 0111 den hoek zie kijken, dan 
voel ik, dat Cuypers de wegbereider voor dien nieuwen 
stijl kan worden genoemd. 

Ik heb mij er steeds van onthouden, over eigen 
werk te spreken. Nu echter de heer 15. dit in het 
debat brengt, meen ik cr een enkel woord over te 
mogen zeggen. Velerlei wisseling, en hoe kan dit 
anders, is er in op te merken. Ik wil wel erkennen, 
dat ik, als zoovelen, van de historische stijlen ben 
uitgegaan, en dat eerst de middeleeuwen, later onze 
i6e-eeuwsche Renaissance mij tot navolgen'hebben 
genoopt. Langzamerhand ben ik echter het verkeerde 
van alle navolging gaan inzien en is het mijn over

tuiging geworden, dat alleen het onbevangen voldoen 
aan de moderne eischen ons aan een nieuwe bouwkunst 
kan helpen. Schoonheid is bij mij met doeltreffend
heid synomiem geworden. 

Kr was een tijd, dat ik van de „logica" in de 
bouwk-.mst alles verwachtte. Ik was toen onder de 
bekoring van Viollet-le-Duc. Sedert ging ik echter 
door eigen oogen zien en toen werd het mij duidelijk, 
dat Goethe gelijk had. waar hij zei: 

„ Was ihr den Geist der Zeden heisst 
Das ist int Giuiid der Henen eigner Geist, 
Ju dein die Zeiten sick bespiegeln" 

De hooggeroemde logica der middeleeuwen is de 
logica van Viollet-le-Duc. Ziet men door den bril 
van den grooten 1'ranschman, dan wordt alles logica. 
Zet men dien bril weer af, dan verandert dit. Wie zich 
een geel glas voor de oogen houdt waant zonneschijn 
te zien, waar in werkelijkheid grauwe wolken zijn. 

Is mijn oordeel over de iox'-ecuwsche bouwkunst 
onjuist, dan zal dit binnen korteren of langeren tijd 
blijken. Tijdgenootcn zijn niet de beste beoordeelaars, 
vooral wanneer zij zelf aan het strijdgewoel deelnemen. 
Ik heb echter steeds getracht, zoo objectief mogelijk 
te zijn. Is het mij niet gelukt, dan heeft niemand 
daar meer spijt van dan 

Uw dv. 
A . W . W E I S S M A N . 

K L O K K K N K N K L O K K K N S P K L K N 

door A . W . W E I S S M A N . 

De opschriften der klokken van den verbranden 
Cunera-toren te Rhenen hebben mij in correspondentie 
gebracht met den heer G. H . van Borssum Waalkes 
te 's-Gravenhage, die in de „Vrije Fries" deFriesche 
klokken-opschriften heeft openbaar gemaakt en zoo 
vele namen van gieters aan het licht deed komen. 
De samenstelling der „Xootd-IIollandsche Oud/ieden" 
heeft mijne kennis van oude klokken belangrijk ver
meerderd, en zoo is het mogelijk, althans van de 
gieters en hunne voortbrengselen in het noordweste
lijk deel van ons land, eenig overzicht te krijgen. 

Klokken uit de 13e eeuw heb ik in Noord-Holland 
niet kunnen vinden. Te Valkoog, nabij Schagen, 
wordt wel een klok vermeld van 1280, doch ik heb 
die daar niet aangetroffen. Kr hing een klok van 
Jacob Noteman, waarop het jaartal 1535 scheen te 
staan. Op goede gronden toont de heer v. l i . W . 
echter aan, dat hier 1635 zal moeten gelezen worden. 

De klokken in Friesland, die te Cubaard en te 
Huizinge zouden gehangen hebben als werk van 13e-
eeuwsche gieters, bestaan niet meer. De medegedeelde 
opschriften doen het vermoeden rijzen, dat de af
lezers zich een paar eeuwen vergist moeten hebben. 

Veerticnde-eeuwsche klokken , zijn mede tamelijk 
zeldzaam. In Noord-Holland ken ik er slechts é é n , en 
wel die tc Krommenie, door Rodolphus dc Montigny 
in 1396 gegoten. Wij vinden hier reeds de plaats, 
vanwaar de gieter afkomstig was, opgegeven. Op de 
vroegere Krieschc klokken komt ook wel soms een 
gictersnaam voor, doch dan is daar meestal geen 
nadere aanduiding bijgevoegd; in het bijzonder een 
meester Stephanus vindt men verscheidene malen. 

De opgaven, die omtrent klokken gedaan worden, 
en waarop dc heer v. 11. W . moest afgaan, zijn 
echter dikwijls onjuist. In het algemeen schijnt er een 
neiging te bestaan, om de klokken ouder te maken, 
dan zij zijn. Zoo kan de Zwolscbe klok, deel X V I , 
pag. 169 vermeld als gegoten door Gerrit van W o u , 

onmogelijk in 1384 vervaardigd wezen; op de groote 
klok te Haarlem, deel X V I , pag. 167 vermeld als 
te hebben het jaartal 1303, staat duidelijk M C C C C C 
en de drie, dus 1503. 

In de 15e eeuw komen wij op zekerder terrein. 
Bepaalde families van klokkengieters zijn dan te 
onderscheiden. Als een opschrift op de uurklok te 
Antwerpen goed is weergegeven , zooals de heer v. 15. W . 
het aan de Navotscliet ontleende, dan zou die ge
goten zijn door: Jan Boerken en Willem Boerken in 
1406 en zouden deze gieters reeds in het begin 
der eeuw hun bedrijf hebben uitgeoefend. Doch op 
een klok te Opmeer in Noord-Holland staat dui.'elijk: 
Wilhelmus Boerken me fecit M C C C C L X X I I I , dus 
1473. De waarschijnlijkheid is dus groot, dat het 
Antwerpsche opschrift anders zal luiden. 

De oudste klokkengictersfamilie der 15e eeuw schijnt 
Buitendijk te hebben geheeten of Butendiic, naar de 
toenmalige schrijfwijze. Ken gieter van dezen naam 
is Ricoldus, ook wel Riicout geheeten. Van hem 
hangt een klok te Zuid-Schanvoude, in 1448 gegoten 
en met het bijschrift: tot utrecht so woent hi. Rijcout 
Buitendijk was dus een meester, die in de bisschops
stad zijn bedrijf uitoefende. Ken klok van denzelfden 
gieter vindt men ook in den toren der Oosterkerk 
te Hoorn; zij is echter niet van een jaartal voorzien. 

Een andere Buitendijk noemt zich Willem. Te 
Kolhorn hangt een klok van hem , waarop het 
jaartal 1418 gelezen wordt. Het schijnt dus, dat 
deze de stamvader van het geslacht is geweest. De 
meeste klokken zijn echter door Steven Buitendijk 
gegoten, die vermoedelijk een zoon van Rijcout was. 
Een klok met het jaartal 1461 goot hij voor Schar-
negoutum, een met het jaartal 1467 is te St. Nico-
laasga, een van 14^4 te Heemskerk, een van 14ÓS 
te Zwaag, een van 1468 te Oosterend, een van 1475 
te Haringbuizen, een van 1471 te Zweins, een van 
1472 te Wirdum, een van 1458 te Oldemirdum. 

De werkzaamheid van Steven valt dus tusschen de 
jaren 1458 en 1475. Maar nu geeft de heer Van B. 
W . ook op, dat er op eene der luidklokken in den 
toren der Oude Kerk te Delft staat, dat zij in 1450 
door Gerrit van Butendyc en Willum van Cloterdyc 
is gegoten. De bron, waaruit hij put, wordt niet 
gemeld. Zonder de klok in questie gezien te hebben, 
is het echter voor wie eenigszins met de 15e-eeuwsche 
opschriften bekend is, reeds duidelijk, dat de spelling, 
zooals zij gegeven wordt, niet juist kan zijn. Dit doet 
twijfel rijzen aan de betrouwbaarheid van het jaartal 
cn van de namen der gieters. De Buitendijken spellen 
zich altijd „butendiic'' en nooit „van Butendyc". Mis
schien moet voor „van Cloterdyc" ook wel „buten
diic'' worden gelegen. Als deze onderstelling juist is, 
dan zou, zoo Willem dezelfde is als die van 1418, 
het jaartal verkeerd gelezen zijn. Mogelijk blijft het 
echter, dat de genoemde Willem en Gerrit broeders 
van Rijcout of van Steven zijn geweest. 

Nog een vierde Buitendijk wordt door den heer 
van B. W . genoemd en wel „aernt", die een 
klok van 1460 te Doniaga heeft gegoten. Deze zal 
dus ook een broeder van Rijcout of van Steven 
geweest zijn. 

Ken goede opneming van het Delftsche opschrift 
zou hier veel licht kunnen geven. Ik waag de gissing, 
dat men daar het woord riicout bij de lezing niet 
heeft begrepen en er gerrit van gemaakt heeft, wat 
bij de niet altijd even duidelijke minuskels zeer goed 
mogelijk schijnt. De klok zou dan gegoten zijn door 
den ouden Willem Buitendijk, geholpen door zijn te 
Utrecht wonenden zoon. Ook „aernt" van de klokte 
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Doniaga is wellicht niet goed ontcijferd, en is „riicout". 
Mocht dit zoo zijn, dan zou men slechts drie leden 
der klokkengictcrsfamilie Buitendijk hebben gehad en 
wel Willem, den stamvader, Rijcout, den zoon, en 
Steven, den kleinzoon. Wel wordt ook van een klok 
te Franeker, met het jaartal 1450 vermeld, dat zij in 
1450 door „geriit butendüc" zou zijn gemaakt, doch 
ook hier kan „riicout" staan. Een onderzoek ter 
plaatse ware zeer gewenscht. 

Het geslacht Moer, naar de hedendaagsche spelling 
Moor, neemt eveneens onder de 1 je-eeuwsche klok
kengieters een belangrijke plaats in. De heer v. 15. W . 
vermeld als leden dezer familie: Gobel, Willem, 
Jasper, Jan, Cornelis. 

Willem en Jasper worden in „ D e Xavorscher" ver
meld als te hebben gegoten, in 1413, een klok voor 
den voormaligen toren der St.-Pieterskerk te Leiden. 
De heer v. li. W . acht dit, en terecht, een vergissing : 
er zal 151 3 hebben gestaan. 

De stamvader van deze familie zal Gobel Moer ge
weest zijn, die, volgens de „Oudheden van Delfland", 
in 1484 een klok voor de stad Delft maakte. Een 
klok van 1487, genaamd „Jaspar, Mclchior, Balthazar", 
gegoten door „gobelinus moer" hangt in den toren 
der kerk te Heemstede. 

De heer v. B. W . vermeldt er nog een van 148S 
te Irnsum en een van 1494 te Strien. 

Is de onderstelling gewaagd, dat Jasper en Willem 
Moer zonen van Gobel geweest zullen zijn ? Zij wor
den als broeders vermeld op verschillende klokken, 
onder anderen als „Wilhelmus moer cum fratre jas-
pare" op eene te Antwerpen uit het jaar 1507. Ver
scheidene werken hebben zij in vereeniging gemaakt, 
o. a. de reeds genoemde vroegere I.eidschc klok van 
1513, en een klok van 1516, Jeroen geheeten, te 
Sloten in Noord-Holland. Doch ook zelfstandig zijn 
ze werkzaam geweest. 

In 1500 bestelden kerkmeesteren van de St.-Bavo
kerk te Haarlem (zie J. J. Graaf in „Bijdragen voor 
de geschiedenis van het Bisdom Haarlem") bij meester 
Jan Gobelszoon te Delft twee klokken. Inderdaad zijn 
er van Jan Moor verscheidene klokken; de heer v. B. 
\V . vermeldt er te Delft en te Tie l , met jaartallen, 
loopende van 1551 tot 1565. De naam wordt daar 
reeds soms Moor gespeld. Het is niet zeer waarschijn
lijk, dat Jan reeds in 1500 en ook nog in 1565 als 
gieter werkzaam was. Veeleer kan aangenomen worden, 
dat Jan abusievelijk gelezen is voor Jar, als verkorting 
van Jaspar. Jan is dan een zoon van Jaspar of van 
Willem geweest. 

Jaspar Moor was nog in 1525 onder de levenden. 
Hij goot toen voor den beroemden abt van Kgmont, 
Meynard de Man, de fraaie klok, die nu nog in den 
toren der St.-Laurenskerk te Alkmaar hangt. 

Van Jan Moor vermeldt de heer v. B. W . klokken 
te Delft en te Tiel. Op een der Delftsche staat, dat 
zij gemaakt is in 1565 door „Jan Moer met Cornelis 
zijn zoon". Jan moet dus toen reeds een man op leeftijd 
geweest zijn, die zich door Cornelis deed bijstaan. 

De vermaardste klokkengieter der 15e eeuw is 
Geert van Wou geweest, die zijn werkplaats te Kampen 
had, doch overal heenging waar zijn diensten werden 
begeerd. De heer v. B. W . meent als het vroegste 
jaar, dat de naam van dezen gieter op een klok 
voorkomt, 1303 te moeten opgeven en als laatste 1548. 
Dat dit eerste jaartal 1503 is, heb ik vroeger reeds 
aangetoond. Ook de klokken, door Van Wou gemaakt 
in de jaren 1418 cn 1424, zou ik gaarne eens onder
zoeken ; ik twijfel niet of de daarop vermelde jaar
tallen zijn 1518 en 1524. 

Naar mijn meening vangt de werkzaamheid van 
Geert van Wou aan omstreeks 1480. Hoe lang zij 
geduurd heeft, durf ik niet beslissen, daar zijn zoon 
ook Geert geheeten was, en de werken van vader en 
zoon niet van elkander te onderscheiden zijn. De Van 
Wou's hebben zich tweemaal in een compagnieschap 
begeven, en wel eerst met Johannes Schoonenburg 
en daarna met Johannes ter Steeg. Ik gis, dat de 
vader zich met den eersten, de zoon zich met den 
tweeden heeft verbonden. Klokken van „gherardus 
wou schoncborgh" zijn mij bekend van 1516 (Twisk) 
1517 (Rhenen) 1518 (Bovencarspel). Ik gis dat de 
oude Van Wou zich toen , op reeds gevorderden leeftijd 
gekomen, door een bekwaam meester deed bijstaan, 
in afwachting dat zijn zoon de zaak kon overnemen. 
Is de vader omstreeks 1530 gestorven, en heeft de 
zoon toen met Jan ter Steeg de klokgieterij te Kampen 
verder uitgeoefend? Ik vermoed het, zonder echter 
eenig bewijs te kunnen bijbrengen. 

Het is bekend, hoe Geert van W o u , de vader, in 
1497 naar Erfurt werd ontboden , waar hij de reus
achtige Gloriosa-klok goot, die misschien de schoonste 
is, welke ooit gemaakt werd. De faam van den 
Kamper gieter was toen al zeer verbreid, wat mij 
veronderstellen doet, dat hij destijds een man van 
middelbaren leeftijd geweest zal zijn, wiens geboorte
jaar omstreeks 1460 viel. Aannemend dat hij onge
veer 1530 gestorven is, dan moet hij toen dus een 
zeventiger geweest zijn. 

In 1502 „hebben die burghermeesters mit die kerek-
meesters" van Haarlem „besteedt meester gherijt van 
wou die clockghieter van campen" een uurklok, van 
12 duizend pond. Men wilde die klok hebben „in 
ghelike resonancy ghelijc die uerclock heeft tot ghent". 

Om den bestellers tc voldoen beloofde de gieter 
„te ghent daer om te reysen om die maet daer ofte 
nemen". De klok moest hij gieten „tot haerlem twis-
ken (tusschen) paeschen ende pinxter int jaer X V c 
ende drie". Dat Van Wou aan zijn verplichtingen 
voldaan heeft, bewijst de „Roelant" die nog altijd in 
den toren der St.-Bavokerk hangt. De kerkmeesters 
betaalden den gieter „ende die hele som bedroech 
van die clock voirs. XXI1II hondert rinse gulden 
current". 

Twee jaar later goot Van Wrou de klokken van den 
Domtoren te Utrecht, Salvator, Maria, Martinus, 
Michael, Johannes en Magdalena. Dit waren allen 
luiklokken en zij zijn nog aanwezig. Maar Van Wou 
maakte ook zeven klokken „tot een voorslag", zooals 
het in de taal des tijds heet. Van die zeven is er nog 
slechts één aanwezig; de overigen zijn versmolten,, 
toen in de 17e eeuw het tegenwoordig klokkenspel 
werd gemaakt. 

Ook de kerkmeesters van Haarlem hadden in 1502 
Van Wou „zes of acht clocken tot een voirslach" 
besteld, doch aan die opdracht is geen gevolg gegeven, 
naar de heer Graaf vermoedt, omdat men tegenspoed 
had met den torenbouw. Pas in 1524 „daechs nae sint 
jansdach zijn geboerte" waren „die kerekmeesteren over
een ghecomen met meester cornelis danielszoon van 
mechelen als dat hij die kereke zou leveren elf!' clocken, 
op haer toen (toon) accorderende tot een voerslach also 
drae als hij mach ende die te mechelen te leveren 
twysken (tusschen) dit ende pynxter toccomende, 
waarover, voer dat honderd (pont), die kerek hem 
betalen sal viertien rhinse gulden current ende vii V , 
stuver. Ende dit op die noet (noot) fa als tot ant-
werpen is op die toren van onse lieve vrouwe, tot 
vij ff dusent toe of daeromtrent vveghende ende soe 
wat clockspijs dat wij hem leveren sal wesen tot offslach." 
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De Nederlanden waren toen nog één en zoo kan 
het ons niet verbazen, dat de Haarlemmers, die hun 
klok als die te Gend, hun „voorslag" als dat te Ant
werpen verlangden, zich tot een klokkengieter te 
Mechelen wendden. Of „danielszoon" in het door den 
heer Graaf geraadpleegde manuscript wel staat, waag 
ik te betwijfelen. Veeleer vermoed ik „waghenens , 
waghevens, of wagheneus". De heer v. B. W . ver
meldt een klok van 1541, in den voormaligen nieuwen 
toren te Leeuwarden, door Cornelis Wagenens ge
goten. 

In Noord-Holland zijn de klokken, door leden der 
familie Waghenens gemaakt, niet zeldzaam. Belang
wekkend is vooral eene te Binnenwijzend, omdat 
daarop voorkomt: „ g h e g o o t e te mechelen v;i georgius 
waghenens in sinte katharine strate." Deze Joris komt 
verscheidene malen op klokken voor; Cornelis vond 
ik nergens. Daarom zou het kunnen zijn, dat 
„COmelius danielszoon" als „georgius waghevens", 
en ook te Leeuwarden in plaats van Cornelius geor
gius zou moeten worden gelezen. 

De klok te Binnenwijzend is van 1519; te Haren
karspel vindt men er een, uit hetzelfde jaar, gegoten 
door „peter waghevens te mechlen". Deze 1'ieter zal 
dus een broeder van Joris geweest zijn. Heeft er 
werkelijk een Cornelis bestaan , dan moet hij óf als 
een broeder, óf als een zoon dezer beiden worden 
aangemerkt. 

In den toren der St.-Anna- of Nieuwe Kerk te 
Haarlem hangt echter een klok, die als randschrift 
heeft: „Maria est nomen meum. 'Factum in Mechlinie 
per Medardü Waghevens. Anno. Dni M C C C C C X X V . " 
Daar deze toren pas in 1613 gebouwd is, zoo moet 
de klok voor een anderen gegoten zijn. En nu is het 
jaartal 1525 juist dat, waarin het voorslag der St.-Bavo
kerk gemaakt werd. Ik zou dus durven zeggen, dat, 
wat als „cornelis danielsz" is gelezen, als „medardus 
waghevens" door den schrijver bedoeld is, en dat er 
althans één der klokken van het voorslag nog in 
wezen bleef. 

Het is belangwekkend, om te lezen, wat omtrent 
het voorslag vermeld wordt. In 1525 gingen „meester 
claes glasemaker en die sancmeester" naar Mechelen 
„om te ontfangen die XI kloeken tot dat voerslach". 
Maar de klokken „ende zijn nyct gewest alsse be-
hoerden van accoerd ende van gevvycht", zoodat men 
ze niet wilde aannemen. De beide personen hebben 
„vertert op die reys" en ontvangen „van haer ver-
sumenis (vacatiegeld) ende voer haer moeyte te samen 
X I rh. gul". 

Meester Jan de Zangmeester „reysde doe te campen", 
om „meester gherijt te spreken van dat voerslac". 
De oude Van Wou moet dus toen nog in leven ge
weest zijn ; een man van zoo groote faam cn ervaring 
alleen zou in deze zaak advies geven. Welk dit advies 
geweest is, wordt niet vermeld. Vermoedelijk heeft 
Van Wou een metalen staaf medegegeven, die den 
juisten toon aangaf, want er wordt gesproken van een 
„laetgen (laadje of kistje) daer die toen of die noet 
(toon of noot) in lach van die kloeken". Dirk Jansz 
de ketelboeter had het „te mechgclen gebracht". Wij 
zullen later zien, dat ook de Hemony's zich van der
gelijke staven bij het accordeeren hunner klokken be
dienden. 

Den vierden Juni 1526 gingen twee der kerk
meesters met Meester Jan en nog twee personen weder 
naar Mechelen, „om die XI clocken te hoeren of se 
goet waren van ackoerd''. Maar toen zij bij den 
gieter kwamen, „zoe en isser niet meer reé geweest 
dan zeven", die samen 6051 pond wogen. Die klok

ken schijnen nu goed geweest tc zijn, althans men 
nam ze mede. Om de vier overige te halen ging 
Dirck Jansz Ketelboeter, die toch te Mechelen voor 
eigen zaken wezen moest, alleen. Hij kreeg „macht 
mee dat hy die vyer kloeken mee brengen zoude 
alsoe ver alsse ackorderden". Daar hij echter van 
muziek geen verstand had „zoe is hy gegaen tot 
broessel (Brussel) tot een, geheten meester damejaen 
(Damianus) ende is sancmeester tot broessel, die 
zoude die vyer kloeken hoeren of ze goet van ackoerd 
waeren". Maar Meester Damiaan deed zijn taak niet 
naar eisch. „ H y heeftse goet gewaerdeerd", maar hij 
lette niet op de gezonden staaf die „de toen of noet 
van dese kloeken '. Later schijnt hij dit instrument 
gebruikt te hebben. Toen zeide hij: „had ic nu geen 
beter besceyt dan gy myn brocht, zoe mochten wyt 
laten blyven daert was; hyer mach men mereken 
dattet nyet is alst behoert". Hij bedoelde hiermede, 
dat hij, als hij het instrument niet gehad had, doch 
alleen op het zeggen van Dirck Jansen was ingegaan, 
de klokken had kunnen goedkeuren, maar dat hij nu 
merkte, dat zij niet goed van toon waren. Hoe de 
klokken veranderd zijn, wordt niet gemeld. Ten slotte 
kwam het voorslag echter compleet. 

In I53f> lieten de kerkmeesters nog een klok maken. 
Zij bestelden die bij „ghobel zacl uwt der hage, ghiter." 
De klok zou 200 pond zwaar zijn; de betaling zou 
plaats vinden als „mr. jacob onse sangmeester ende onse 
beyerman (carillonneur) segghen sulle dat sy voldaen 
heeft." Was de klok niet goed, dan zou Gobel 
Zaal een andere leveren. Als handgeld kreeg hij acht 
Rhijnsche guldens. Hij plaatste zijn handteekening 
„ghoebel zael clockgieter" in het register en leverde 
de klok „up die octave van sinte michiel" van 1536. 

Dezen Gobel Zaal, die, naar zijn voornaam te 
oordeelen, aan de familie Moor verwant kan geweest 
zijn , werd door Burgemeesteren van Amsterdam op 
28 Juli 1534 een jaargeld van 20 Rhijnsche guldens 
toegelegd zoolang hij ziju ambacht „mits dies daaran 
cleeft" (en wat er toe behoort) in de stad zou uit
oefenen. Ter Gouw zegt, dat hij dat jaargeld tot en 
met 1537 heeft genoten. Wij zien hier echter, dat hij 
in 1536 reeds te 's-Gravenhage gevestigd was. Klokken 
van hem worden gevonden te St. Maarten (1535), te 
Westerblokker (1536), te Huisduinen (1537) en te 
1 lauwert (,1540). De laatste klok is merkwaardig, 
omdat zij Xicolaus heet, en aan de eene zijde met 
het wapen van Amsterdam, aan de andere zijde met 
een beeldje van St. Nicolaas versierd is. Het is dus 
zeer waarschijnlijk, dat zij voor den toren der St.-Nico
laaskerk te Amsterdam gegoten werd en daar hing 
naast den Salvator van de gebroeders Moor, die nu 
in de Zuiderkerk te vinden is. 

{Wordt veiiv/gd.) 

P R I J S V R A G E N 
GEDENKPLAAT TER HERINNERING AAN DE PLECHTIGE 

INHULDIGING VAN H. M. DE KONINGIN. 
In dc bovenzaal van de „Maatschappij tot Bevor

dering van Bouwkunst" te Amsterdam zijn tot 14 
dezer de ontwerpen te zien, ingezonden op boven
genoemde prijsvraag. Uit de twintig ontwerpen heeft 
de commissie ad hoe, — tevens jury, bestaande uit de 
heeren Jhr. Mr. C. II. Backer, voorzitter, Prof. C. 
L . Dake, Bart van Hove, J. R. de Kruijff, Joh. W . 
Stephanik en Mr. Frank van Lennep, secretaris,—in 
gevolge art. IV der bepalingen een prijs van'honderd 
gulden toegekend aan elk der drie best gekeurde ont
werpen. De vervaardigers van deze drie ontwerpen 
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zullen worden uitgenoodigd een definitief model in 
gips te maken ter grootte van 2 0 0 bij 150 m.M. Aan 
het beste dezer drie modellen zal worden toegekend 
een prijs van / 3 0 0 , aan het daarop volgende een 
prijs van / ' 2 0 0 , aan het derde een prijs van f 100. 

Ue ontwerpen der heeren Johan Keller, L . 1". 
Edema van der Tmik en J. C. Wienecke zijn de best 
gekeurde; dit drietal kunstenaars is alsnu uitgenoodigd 
een definitief model in gip^ tè maken, waarna de 
eerste, tweede en derde prijs zullen worden toege
kend. 

STAUSVERSIERING TE AMSTERDAM. 
In no. 48 werd melding gemaakt van dc bekroonde 

ontwerpen in zake de prijsvraag der stadsvcrsieringen 
te Amsterdam. Nader deelt men ons mede dat alleen 
bekroond is de ontwerper van het plan No Pin, van 
den architect E . Verschuijl, te Amsterdam, terwijl de 
heeren II. Honda en M . J. E . Lippits, architecten te 
Amsterdam, voor hunne ontwerpen, getiteld: „ W met 
kroon" en „ S a v e " , elk een gratificatie hebben ont
vangen van / '100. 

i c h e i d e n e v o o r b e e l d e n a a n t o o n d e . E v e n e e n v o u d i g a l s d u e g e 
w e l v e n , in) do p r o f i t e e r i n g v a n l>usi m m e n k a p i t e e l e n d e r p i l a r e n . 

B i j z o n d e r f r a a i d a a r e n t e g e n is do d o o p v o n t a a n do z u i d z i j d e 
v a n d o n t o r e n , g e g o t e n te M a n c l i c n i n 1 5 2 0 ; de q u i t n n t i o v a n 
d e n f a b r i k a n t Htaat o p d e n r a n d v e r m e l d . 

U e i j z e r e n k r o o n d e r k e r k m o e t , m e e n d e « p r e k e r , z e o r o u d 
z j j n , o f s c h o o n de o u d e r d o m n i e t m e t z e k e r h e i d is o p te g o v c n , 
d a a r zjj d e e l s s p o r e n d r a a g t u i t de 13e, d e e l s u i t do 15e e e u w . 
D e o o r z a a k h i e r v a n is v e r m o e d e l i j k l e z o e k e n i n e e n b r a n d , 
w e l k e i n 144l i e e n d e e l d e r k e r k v e r n i e l d e . M e r k w a a r d i g i n d e z e 
k e r k is do l i b r y e , w a a r i n de b o e k e n n o g a a n k e t t i n g e n l i g g e n , 
z o o d a t d e z e l i b r y e d a n o o k do e e n i g e i n o n s l a n d i s . 

N a de p a u z e ' h e s p r a k do h e e r N o l t h c n i u s de l ' r e d i k h e e r e n k e r k , 
t h a n s B r o e d e r e n k e r k , m e t h a a r c i g e n n a r d i ge n v o r m d e ? k o l o m m e n 
en z e e r s m a l l e z i j b e u k e n ; het v o o r m a l i g e d o r m i t o r i u m ( s l a a p z a a l 
d e r m o n n i k e n 1 i s t h a n s h e r s t e l d e n d o e t d i e n s t u l s k a z e r n e V o o r t s 
b e h a n d e l d e do h e e r N n o g e e n i g e a n d e r e m e r k w a a r d i g h e d e n . 

S p r e k e r b e s l o o t z j j n b e l a n g r i j k e v o o r d r a c h t n i e t enkele m e d e 
d e e l i n g e n o v e r e e n i g e m i d d e l e e u w s c h e h u i z e n e n de k a p c o n s t r u c t i o 
v a n e e n z e e r o u d h u i s , z o o a l s e r n o g e e n te v i n d e n is a a n de 
m a r k t te Z u t f c n t e g e n o v e r het „ W i j n h u i s " en t o c b e h o o r e n d e u a n 
d e n a p o t h e k e r N u y s i n k . 

M e t d u n k v o o r i l o z e l e e r r i j k e b i j d r a g e w o r d de v e r g a d e r i n g d o o r 
d o n V o o r z i t t e r g e s l o t e n . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A T E A M S T E R D A M . 

IO6B1A vergadering va» Woensdag H Dec. 189T. 
Hedenavond was aan het woord dc heer H . Copijn tc Qroene-

kan. met cene voordracht over Tuin-afchitcctuur. 
Spreker gal van deze kunst een volledig geschiedkundig over

zicht. Allereerst werd stilgestaan hij de tuinen der Egyptcnaren 
welke deze architectuur veelvuldig beoefenden; een schets gal 
oen duidelijk beeld van de meest voorkomende planverdeeling 
van hun tuinen. .. 

Overgaande op de llriekeii toonde de heer Lopyn aan. dat 
hier de tuinarchitectuur van uiterst weinig belang was, terwijl 
daarentegen de Romeinen haar met goed gevolg beoefenden en 
hierbij ecu rijk gebruik inuakiea vun terrassen, balustraden en 
vijvers. . . 

De middeleeuwen hcbl.cn op dit gebied ook weinig belangrijks 
opgeleverd. In het laatste tijdperk van de Renaissance echter 
yrordt du tuin-architectuur weer tot een belangrijke hoogte 
opgevoerd. . . . . ,, 

Een der eerste grooto tuinarchitecten was T.e .Notre to 1 nrijs, 
die bijzonder fraaie werken ontworpen en uitgevoerd heeft. Hem 
wordt verweten weinig oorspronkelijk te zijn, daar lïij wel grootsch 
werkte, doch steeds onder invloed vun oude voorbeelden. 

Engeland wus het land waar een geheel nieuwe kunst tot stuud 
kwam. eerst door toedoen van Brown, niniir meer nog door Ronton. 
De symmetrie werd verlaten cn der artistenhand meer vruheid 

De heer Copjjü gaf ten slotte eenige wenken aan de architecten; 
hij beschouwde de ligging van een buitenhuis alleen goed wan-
neer de woonkamer op het zuidoosten gelegen is. eu wanneer 
liet gebouw op een Hinken natuurlijken voet staat. 

l'ftvoerigo schetsen maakten zjjn woorden zeer duidelijk en 
een welverdiend applaus bewies den spreker ten zeerste dat zijn 
belangrijke voordracht op prijs gesteld werd. 

Na eenige huishoudelijke bezigheden, uls het begin vau dc wets
herziening, werd de goed bezochte vergadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT MKVORDEItlNO DER B O E W K l NbT. 
A F D E E L I N G ASISTI.IIHAM. 

Vergadering van Vrijdag 10 December 1897. 
De Voorzitter dceldo mede dat het hestuur voor dit jaar een 

prijsvraag wenschte uit to schryven voor het ontwerp van een 
iio'uten gebouw voor eeu lokaal-spoorweg, voornamelijk met het 
oo"- op de behoefte welke zal ontstaan voor een lokaal Rijnstation, 
of "voor een vischniarkt. Besloten werd tot het uitschrijven van 
deze prijsvraag; tot leden der jury werden beuocnid de heeren 
Mar-ailant, Klinkhamer en I'd. Cuypers. 

De heer R I'. J . 'lutein Nolthcnius. ingenieur van den water
staat tc Zutfcn, deed hierna eenige mededeelingen over dc 
bouwkunst der middeleeuwen te Zutfen, door lichtbeelden op
gehelderd. 

Spreker zeide dat er van Zutfcn op architectonisch gebied 
niet veel te zeggen viel. Inde geschiedenis vindt incii van dio stad 
het eerst mei ling gemaakt ia een schenkingsbrief van den toen-
inaligen bisschop uit het jaar 1059. Dan boekstaaft de geschie
denis het verbranden van 'eeu kerk in 1070, welke in het begin 
der 12de eeuw weder verrees en den naam van St.-Walburg'a-kcrk 
verkreeg.. , 

Deze nog bestaande kerk werd uitvoerig besproken en toege
licht door pliotographieëii. op het doek vergroot cu verduidelijkt. 
Karakteristiek zeide spr. was de inethodc volgens welke dc ge
welven gemetseld werden, hetgeen de heer Nolthcnius met onder-

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VORAVENIIAGE. Aan de Atnhemsche Courant van Maandag 6 

December j l . outlecncn wy het volgende bericht: 
„Het doet ons genoegen voor Arnhem te kunnen medodeolcn , 

.dat aan een stadgenoot, nnn de firma W . J . Stokvis, is opge-
„drsgeu de centrale verwarming voor het Zander-Instituut te 
„Parijs te leveren en aan to brengen Deze opdracht, gedaan by 
„concurrentie vau Fransche, Engelsche en Duitscho firma's, heeft 
„du firma Stokvis to danken oan de in alle opzichten bcvredi-
„gende wijze, waarop zij de centrale verwarming van het Zander-
„Instituut tc Amsterdam heeft opgeleverd." 

LEIDEN. De Gemeenteraad behandelde iu dc laatstgehouden 
zitting een voorstel vau Hurg. cn Weth. om over to gaan tot op
heffing van het rooimeester-schap binnen deze gemeente, cn l i l 
plaats daarvan auu to stellen ecu vast ambtenaar onder den titel 
van inspecteur der bouwpolitie, op eene jaarwedde van 1 1 5 0 0 , 
zijnde het bedrag door heide thans in functie zijnde rooimeesters 
genoten. Dit voorstel werd aangenomen. 

In verband met deze beslissing werd aau laatstbedoelde titula
rissen, de heeren W. A. v. l.ith cn J . 1'ilippo Ilzu., onder toe
kenning vau wachtgeld, met ingang van 1 Jan. a. s. eervol ont
slag uit hunne betrekking verleend. Daar dc stommen staakten 
over het voorstel, om de benoeming vnn den inspecteur der 
bouwpolitie aan deu Raad op te dragen cn niet. zooals bet voor
stel van het dagelijksch bestuur beoogde, aan Burg eu Weth., 
werd do eindstemming over het geheele voorstel aangehouden 
tot een volgende vergadering. 

H A A R L E M Volgens het „ . V . />." heeft het Frans llals-
comité reeds verschillende bijdragen van arlistcu, ook buiten-
landschc, ontvangen en zal de onbekende gever der 3OC00 gld. 
zeker wel vergoeding vinden door de te verkrijgen collectie. Zon
der dit vooruitzicht echter, zegt het blad verder, en den tooge-
zegden steun van dc Koningin-Regentes, zou het comité zeer 
zeker niet kunnen slagen, aangezien de tot nog toe van verschil
lende zijden ingekomen bijdragen niet meer dan f 5 0 U U beliepen. 
Het comité zal nu weldra kunnen overgaan tot het uitschrijven 
van een prijsvraag voor ecu ontwerp-monument. 

N I J M E G E N Op voorstel vau II . en W. besloot do Raad den ingenieur 
1'. Holbig to Dusscldorf dc levering en inrichting van toestellen, 
benoodigd voor de centrale verwarming van het nieuwe gebouw 
voor middelbaar onderwijs alhier, voor /9295 32 op te drugeu. Do 
betaling is geregeld voor " , „ , nadat do toestellen een jaar voor 
goed in gebruik zijn geweest met bijpassing vau één jaar rente 
ii 5 pCt., on voor 1

 l n bij het einde van den garuntietijd ('d jaar nu 
do eerste voorloopigo opneming) met eene rente i i 5 pCt.'sjaars 
sedert de eerste betaling. 

B R E D A . Het voornemen schijnt tc bestaan om het bureau van 
den ingenieur van tractie der Staatsspoorwegen tc Tilburg naar 
bier te verplaatsen. 

DEI.IT. Burg. en Weth. stellen den Raad bet volgende voor 
omtrent hetgeen nu verder zul behooren tu geschieden iu zake 
de herstelling van de lioekspitsen van den Ouden Kerktoren, na 
voorlichting ingewonnen tc hebben van de commissie van open
bare werken on eigendommen: 

1». Zoodra do wceisgeslcldheid in het volgend voorjaar zulks 
zal toelaten, over te gaan tot hesteigeriug van de drie andere 
spitsen; 

2". aan eene inmiddels tc hcnoenioti commissie van drie bouw
kundigen op te dragen alsdan een nauwkeurig onderzoek in te 
stollen naar den toestand dor vier spitsen, en vau hare bevinding 
rapport uit te brengen met opgaaf, zooveel mogelijk, van don 
weg, die gevolgd zal moeten worden, om tot eeu solide herstelling 
te geraken; 

3 " . de adviezen dezer commissie aan uwe beslissing tc onder
werpen , en 

4° do u i t v o e r i n g v a u het d i e n t e n g o v o l g e v a s t te s t o l l e n b o u w 
p l a n o p to d r a g o n a s n d o n g e m o e n t o - a r c h i t e c t e n a l l e e n d a n , 
w a n n e e r d e z o a m b t e n a a r o m r e d e n e n v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
v o n d c h e m o p g e d r a g e n t a a k g e h e e l o f g e d e c l t e l y k w e n s c h t 
o n t h e v e n t e w o r d e n , o p n i e u w h e t a d v i e s d e r c o m m i s s i o o m t r e n t 
de v e r d e r e u i t v o e r i n g to v r a g e n . 

W a n n e e r de R a a d h i e r m e d e m o c h t i n s t e m m e n , z u l l e n B . e n W . 
e e n v o o r d r a c h t i n d i e n e n v a n d r i e p o r s o n e n , d i e do c o m m i s s i e 
z u l l e n u i t m a k e n . 

ZIEI:II,ZI:K. D e b e e r B i j l , g e m e e n t e - a r c h i t e c t , beeft t e g e n 1 J a n . 
c . k . c o r v o l o n t s l a g u i t z i jne b e t r e k k i n g a a n g e v r a a g d . S o l l i c i t a n t e n 
w o r d e n M i l k e n s i n d i t b l a d v o o r k o m e n d e advertentie opgeroepen. 

I ' E R S O N A I , I A . 

— B y d o n W a t o r B t a a t i n N c d - I n d i ü i s : 

b e n o e m d t o t o p z i c h t e r l e k l . e n g e p l a a t s t i n do r e s i d e n t i e 
l ' a l o m h u n g de a m b t e n a a r o p n o n - u c t i v i t e i t O . R a p p , l a a t s t d i e 
b e t r e k k i n g b e k l e e d h e b b e n d e . 

— B i j d o n a a n l e g v a n d e n S t a a t s s p o o r w e g B a t a v i a — T a n g o r u n g -
B a n t a m i s : 

e e r v o l o n t h o v e n v a n het t i jde l i jk b e h e e r d e r 5e s e c t i c , dc 
i n g e n i e u r 2e k l . B . N . E . H o u t h u y s o n ; 

b e l a s t m o t h e t b e h e e r d e r 5e s e c t i e , m o t u a n w i j z i n g v a n 
T j i l e g o n a l» s t u n d p l u a t s , do b o u w k u u d i g a m b t e n a a r l o k l . F. J 
N e l l c n s t e i j n . 

- B j j b e s c h i k k i n g v a n d e n M i n i s t e r v a n B i n n e n l u n d s c l i e Z a k e n 
ia m e t i n g a n g v a n 1 J a n u a r i 1898 b e n o e m d t o t a s s i s t e n t bi j de 
b i b l i o t h e e k v a n do P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l to D e l f t D r . l i . M o r r e . 
te ' s - G r a v e n h n g o . 

— B y b e s c h i k k i n g v a n d e n M i n i s t e r v a n W a t e r s t a a t is A . v o n 
S c h a i k b e n o e m d t o t b u i t e n g e w o o n o p z i c h t e r hij het o p r u i m e n v u n 
g r o n d o p de N i e u w e M o r w e d o . 

— D e U t r e o b t s e l i e T r a m - m n o t s c h a p p j j h o o f t t o t d i r e c t e u r be
n o e m d d c h e e r A . v a n E y s d e n tc D e d c m s v o a r t . 

— D o o r d o n h e e r A . S p i j k e r is t e g e n 1 J a n . o n t s l a g g e v r a a g d 

a l s o p z i c h t e r bij de gemeentewerken te Leiden. 

— T o A r n h e m is o p 7 9 - j a r i g c n l e e f t y d o v e r l e d e n de l a n d s c h a p 
s c h i l d e r C. H . do S w a r t , d i e z j j n o p l e i d i n g g e n o o t u a n h e t G e 
n o o t s c h a p „ K u n s t o e f e n i n g " a l d a a r . 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— U e m o e n t e - b o u w m e e s t e r te Z i o r i k z e e . M i n i m u m j a a r 
w e d d e / 1400. A d r e s d e n B u r g . v ó ó r 18 D e o . (Zie advert, in dit no.) 

— D i r e c t e u r d e r g o m e c u t c - g a s f a b r i c k to A m e r s 
foort . V o o r l o o p i g s a l a r i s f 2 0 0 0 e n fiOO v o o r w o n i n g . A d r e s v ó ó r 
1 J u n , n a n B . e n W . (Zie advert, in dit no.) 

— P r a c t i s c h o p z i c h t e r , v o o r bestek I I I b e b o u w i n g 
R o z e n h o f A d r e s l e t t . I, T N , A l g e i n . A d v - b u r e a u N y g h ,t V a n 
D i t i n n r . R o t t e r d a m . (Zie advert, in liet vorig no ) 

— T o e k e n ii a r o p de h o o g t e d e r m o d e r n e s t j j l c n . A d r e s l o t t . 
D I I , A l g . A d v c r t h u r . A . do l a M a r A z . A m s t e r d a m . 

— B e k w a a m o p z i c h t e r - t o e k e n a a r . S a l a r i s ƒ 7 5 i i 
/"80 p e r m a a n d . B e k e n d m e t o p m e t i n g e n v o o r e u a a n l e g v a n 
tramwegen s t r e k t t o t aanbev. A d r e s m e t i n l i c h t i n g o u z . l e t t . Q 
V 931 Nieuws v. d. Dag. 

— • H o o f d o p z i c h t e r b y d e g o m e o n t e r o i n i g i n " te 
S c h i e d a m . J a a r w e d d e l'.)00 a / 1100, m e t r e c h t op p e n s i o e n . L e e f 
ti jd 2 5 - 35 j a a r . A d r e s u i t e r l . 15 D e c a a n d e u B u r g e m e e s t e r . 

— L e e r a a r i n h o t v a k h a n d t e e k e n e n a a n de g o m e e n t e -
t c e k e i i s c h o o l te P u r i n e r e n d . A a n t a l l e s u r e n 8 p o r w e e k . S a l a r i s 
f 4 0 0 p e r j a a r . A d r e s , m e t B e t e n b e v o e g d h e i d M . ( ) „ a a n h e t 
g e m e e n t e b e s t u u r v ó ó r 1 J a n . 

D l E N S T A A N B L E D I N G E N . 

(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 
tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich mei de loezendim; der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een practisch en theor. ontw. bouwkundige, oud 23 jaar 
en vun den P. O., zoekt plaatsing als teekenaar of opziohter. D e 
boste getiiigschr. stuan ten dienste. Adres Ruitenberg B l o c k o r s -
kadc 63 Itreeht. " / i \ 

INFORMATIEBUREAU TECHNISCHE VAX VEREENIGING, 
V A N - H E R - H E L S T S T U A A T 2» , AjISTEKlIAM. 

( I p z . - l a n d m e t e r , o u d 3 5 j a a r , 
O p z i c h t e r , 

Opz.-tcckcnaar 

Teekenaar. Hand-, 
s a l a r i s n a a r w e r k z . 

22 
20 ,' 
50 , 
28 „ 
20 „ 
28 „ 
45 „ 
Bouw. 

v e r l . s u l . / 9 0 0 a ƒ 1 2 0 0 
,, „ „ 00 a „ 70 
, „ . , 4 0 i i , 5 0 

g e k . „ , , 9 0 

„ „ „ 9 0 

n tl 5 0 
e n g e h . , , , 8 0 

g o h . „ „ „ 9 0 

, Peateekenen, leeft. 38 jaar. 

p. j a a r . 
„ m d . 

o n g o U . 

ZIERIKZEE 

i > A F : I * T K rv r i J\K > . 

Directeur Gasfabriek. 
Wordt tc AMERSFOORT ge

v r a a g d een IU It IA' 1 I It van 
de in den loop van het jaar 1900 in 
exploitatie le brengen 

gemeente-gasfabriek, 
tevens bekwaam om al aanstonds zich 
te belasten met de technische leiding 
van den bouw dier fabriek. 

Kennis van inrichting en exploitatie 
eener electrische centrale kan lot aan
beveling strekken. 

Voorloopig salaris ƒ 2 0 0 0 . — met 
ƒ 300.— wegens vergoeding voor 
woning. 

Sollicitatiën op zegel in te zenden 
vóór den len Januari 18!)S aan Burge
meester en Wethouders, terwijl ter 
Gemeente- secretarie i n l i c h t i n g e n 
worden verstrekt. 

T A T T E R S A L L & HOLDS W O R T H , 
tslobe, Works en Ntore*. 

A a n l e g v a n Centrale verwarming i n 

HKKItKN. ItltOKIU ISSEV. P A R T I C U 

L I E R E en O P E N B A R E G E B O U W E N enz. 
j H A N D E L i n Wind- e n Muurteg-eta. 
1 A s p h a l t . S c h o o r s t e e n m a n t e l s , V l o o r e n . 

Worden o p g e r o e p e n Sollicitan
ten naar de met / . / « H I K I I I IHU7 

vacant komende Betrekking van U E 
. V I ! K . \ T I ! B O I ' W M K K S T K u te 
Zie.rikzee, op eene jaarwedde van 
f 1400, met uitzicht op verbooging 
(de tegenwoordige titularis geniet (1800 
en vooruitzicht om benoemd te worden 
tot Directeur der Gasfabriek). 

Alleen zij, die een Diploma als Civiel-
of Bouwkundig-logen ieur, verkregen 
te Delft, bezitten en in de praktijk 
zijn werkzaam geweest, komen in aan
merking. 

Sollicitatiën (adres op zegel) in te 
zenden aan den Burgemeester vóór 
18 December 1897. 

Til. VAN HEEMSTEDE OBELT.Saoitary f i n e e r 
Mem. San. Inst. L O N D O N . 

K a n t o o r : ISO » e Kuj i erkade, AIIMTKItD.tll. 1 ' i l i u a i i l : ;(«: Kokln. 
H o o f d a g o n t v o o r N e d e r l a n d , B o l g i ë e n K o l o n i ë n v a n S H A N K S i t C o , to B a r r h e a d . 

S p e c i a l i t e i t v o o r de L e v e r i n g v a u compleeie Badinrichtingen. — Privaat-hirichtingen. — 
S h a n k s C l o s o t s z y n n o g n i e t o v o r t r o l i ' e n . — Porseleinen Badkuipen, ljtercu Badkuipen. — 
Closets, IVaschtafcls, Urinoirs e n z . — v V. K W A K H I \*i sa V I V T I L A T I I , 

B e l u s t z i c h m e t do p l a a t s i n g e n i n r i c h t i n g i n g e h e e l N e d e r l a n d . Z e e r c o n c u r r o c r e n d e p r y ' z e n . 

T e e k e n i n g e n e n p r i j s o p g a v e n g r u t i s . W e d e r v o r k o o p e r s g e n i e t e n het g o b r u i k c l y k o r a b a t , 

H.J.HOBDTPCZN, 
ScheDkstraat 7 4 's Graves hage 
Lichtdrukken op blauwen grond 

/•0.85 per M'J 

klein formaat „ O . O O „ „ 
ld. op witten grond „ I . H O „ „ 

klein formaat „ 1.40 „ „ 

Spoedige levering. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . V A N H A L B E N , 

Htounitimnierrabrlek. — DJBW UAiXM 

http://hcbl.cn
http://Dei.it
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,16 Maatschappij 

BraoiLd. tegen 

JÖe ï\U\JUllhi\ï\UD^ Tan 1846 
'e-GRAVEN IIAGE, Herkulein, 

hoek Prinsestraat — ZUTPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidblaak 58 — BREDA, 
Prin.enkade — ALKMAAR, Lange-
atraat. 

L A C B P R E M l f J N . 

MaatsclirijipijtotExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g den HHn D e c e m b e r 

1897, des namiddag* ten ü nre (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
T a n : 

BESTEK No. 740. 
H e t m a k e n v a n eene wijz i 

g i n g a a n "et reservo ir -
gebouw , benevens het 
m a k e n v a n eene I n r i c h 
t i n g v o o r wateront i jce-
r i n g en eenige d iverse 
w e r k e n ten behoeve der 
C e n t r a l e W e r k p l a a t s e n 
te T i l b u r g . 
B e g r o o t i n g f 8 9 3 0 . 

De besteding geschiedt volgen» § 41 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 4den 
December 1807 ter lezing aan het Cen- i 
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Heer Sectie-
Ingenieur II. V A N DER K U N te Breda 
en is op franco aanvrasg (per brief) 
MD genoemd Centraalbureau (Dienst' 
Tan Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f l . O O . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) cn door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den 21n December 1897, ten 
g ure 10 min. voormiddag (West-
Europeescl e tijd). 

U T R E C H T , den .'iOn November 181)7. 

AANBESTEDING 
Op Matendag #3 Dee. a. «.. 

dea voormiddags te e 1 f u r e, zal door 
de Veenendaalsche Sajet- en Vijf-
schacht fabriek, W E H . D. S. V A N 
SCHUPPEN E N ZOON aan de fabriek 
te Veenendaal worden A A N B E S T E E D : 

H e t V E R W R O O T E N h a r e r 
f a b r i e k te V E E N E N D A A I . . 

Aanwijzing op het op Dinsdag 7 Dec , 
des voormiddags te e 1 f ure. 

De stukken liggen ter inzage en zijn 
te verkrijgen a ƒ1,50 aan genoemde 
fabriek en bij den Architect A L B . 
N U L AND te Utrecht. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N W E T H O U 

DERS van ZA AN DAM zullen op 
Z a t e r d a g 18 December 1897, des 
namiddags ten 2 ure, ten Gemeentehuizc 
a a n b e s t e d e n : 

H e t o n d e r h o u d der S traa t -
e n (Grindwegen, B e r i n - e n 
O e v e r w e r k e n gedurende 
1898. 

H e t o n d e r h o n d der d r i e 
G e m e e n t e s l u l s e n g e d u 
r e n d e 1898. 

H e t v e r n i e u w e n en her 
ate l len v a n d r i e meer
p a l e n . 

Bestekken zijn ü ƒ 0 . 8 5 per stuk 
verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie. 

I n l i c h t i n g e n geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 3 December 1897. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

H . J . C. V A N T I E N E N , 
De Secretaris, 

ZAALBERG. 

1< 

2». 

8'. 

AANBESTEDING. 
Woenttlag eten #•»»• Decem

ber iS09, zal door II II. Kerkvoogden 
der Ned. Uerv. Gemeente te Rhenen 
worden A A N B E S T E E D : 

H e t m a k e n v a n n ieuwe be 
k a p p i n g e n e n het ver 
r i c h t e n v a n v e r d e r e wer
k e n a a n de C n n e r a K e r k 
te R h e n e n . 

Bestek en 3 teekeningen zijn tegen 
betaling van te verkrijgen te 
Amsterdam, Amstel 244. 

O. B. POSTHUMUS MEYJES, 
Architect. 

H. & J. SUYVER 
FABRIKANTEN V A N 

•p de Intern. Tentoonstelling te Ametm— 
dam 1883 bekroond met 
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Uithoofde van het Kerstfeest verschijnt het vol
gende nornmer Vrijdagavond, den 2411 December. 

K L O K K E N E N K L O K K E N S P E L E N 

door A . W . W E I S S M A N . 

{Vervolg van pag. 401.) 
Een klokkengieter uit het midden der 16e eeuw is 

Jan Tolhuis. Bijzonderheden omtrent hem zijn mij niet 
bekend. Ik gis, dat hij te Kampen is werkzaam ge
weest. De lieer Van Borssum Waalkes vermeldt een 
klok van hem, vroeger te Leeuwarden , thans te Rijper-
kerk, met het jaartal 1517. Ik vermoed, dat dit niet 
goed gelezen zal zijn, daar de werkzaamheid van 
Tolhuis omstreeks 1550 valt. Deze gieter is de eerste, 
die Arabische cijfers voor zijn jaartallen gebruikt en 
Latijnsche majuskels van een zeer eigenaardig orne* 
nienteel karakter bezigt. Een klok van hem, uit I?50, 
bezit de kerk te St. 1'ancras bij Alkmaar. Daar deze 
„Sunte Pancraes" heet, zoo is het wel zeker, dat zij 
oorspronkelijk voor de kerk werd gegoten. Een andere 
klok, van 1555, te Oost-Graftdijk, heet Maria en 
werd gegoten toen Wouter van Byler baljuw was. 
Wanneer kon worden gevonden, waar deze baljuw zijn 
ambt vervuld heeft, dan zou allicht omtrent Tolhuis 
óók iets worden ontdekt. 

De Cuncra-torcn te Rhenen moet verscheidene klok
ken van Tolhuis hebben bezeten. Onder de fragmenten 
van de klokken, na den brand door mij onderzocht, 
vond ik vijf opschriften met den naam Jan Tolhuis en 
de jaartallen 1555 en 1556. Eigenaardig is het, dat 
op deze klokken teksten uit het Nieuwe Testament, 
in het Latijn, werden geplaatst, terwijl geen namen 
van heiligen meer voorkomen. Ik meen hier reeds den 
invloed der naderende Hervorming te bespeuren. 

Toch staat op twee klokken, voorheen in den

zelfden toren aanwezig, doch slechts als frag
menten nog te zien op het oogenblik van mijn 
bezoek, „Petrus vocor" en ,,Andreas vocor", of
schoon deze klokken niet vóór 1560 door Thomas 
Both en Wilhelmus van Aelten zijn gemaakt. Van 
deze beide gieters, die cen compagnieschap schijnen 
gehad te hebben, vermeldt de heer v. l i . W . twee 
klokken, beiden van i j ó y , en wel te Schingen en te 
Beers. 

Both heeft geruimen tijd zijn bedrijf alleen uitge
oefend. Op een klok te Harlingen van 1562 vond de 
heer v. B. W . zijn naam; de uurklok van den Speel-
toren te Monnikendam is door Thomas Both gegoten 
in 1591. Het is wel eigenaardig dat op deze laatste 
klok geen naam van een heilige meer voorkomt, doch 
alleen een herinnering aan het lijden van Christus. 
Op de klokken te Spannum (1590) en te Huizum 
(1582) is iedere toespeling op de II. Schrift wegge
laten; Both heeft daar. alleen namen van edelen en 
hunne wapens aangebracht. 

Klokken, door Van Aelten alleen gegoten, zijn mij 
niet voorgekomen. De heer v. B. \ V . staat uitvoerig 
stil bij het opschrift der groote klok te Cornwerd, 
dat hij slechts met moeite weet te ontcijferen, ofschoon 
het van 1569 is. Het schijnt, dat het door de per
sonen , die het hebben afgenomen, niet goed is ge
lezen. Ik geloof, dat „M. Aelt" zal beduiden „ V . 
Aelten" of „ W . Aelten'' en „Hoister" misschien Both. 
Het ware zeer gewenscht, dat van dit opschrift cen 
goede opneming geschiedde. 

De gieter, die zich in de volgende eeuw meest Hen-
ricus van Meurs of Muers noemt, heette eigenlijk Hen-
ricus van Aelten en was van Meurs afkomstig. Het 
schijnt dat hij een zoon van Wilhelmus is geweest. 

Onder de 16c-eeuwsche gieters behoort ook Antonie 
de Borch. Hij moet een tijdgenoot van de beide vo-
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rigen geweest zijn. Te Noord-Scharwoude bevindt zich 
een klok van hem zonder jaartal, op het Accijnshuis te 
Alkmaar hangt er een van 1565. Op de eerste klok 
staat nog, als van ouds: „Salvator is mijn naem, 
mijn geluyt is voor God bcquaem, den levenden 
roep ick, den doden overluy ick." Op de tweede echter 
zien wij voor het eerst de spreuk, die inde 17e eeuw 
algemeen wordt: „ V e r b u m Domini manet in aeter-
num." Ook hier moet aan den invloed der naderende 
1 Iervorming worden gedacht. 

Niet alle zestiende-eeuwsche gieters zijn echter zoo 
met hun tijd medegegaan. Een voorbeeld van trouw 
aan het Katholiek geloof is Peter van den Gheyn, 
de stamvader van een geslacht van Leuvensche gieters, 
dat nog in 1794 het ambacht uitoefende; in dit jaar 
toch goot Andreas van den Ghein te Leuven een 
klok voor den St.-Pancras-toren te Enkhuizen, 

l'eter plaatste (volgens opgave van den heer C. W . 
Bruinvis te Alkmaar) nog in 1591 op de klok te 
Oudorp: „St. Laurens ben ic." Ja, op de halfuurs-
klok van den speeltoren te Monnikendam, van 1595, 
leest men zelfs het aloude ,, Vivos voco, defunctos 
plango, fulgura frango. Vox mea vox vitae, voco 
vos ad sacra, venite." 

l'eter van den Gheyn of Ghein is ook de ver
vaardiger van de carillons, die in den toren der voor
malige kleine kerk te Edam en in den Speeltoren te 
Monnikendam hangen. Het eerste is van 1561 ; het 
oorspronkelijke speelwerk, dat de 16 klokken geluid 
deed geven, was „van meester jan engels wt mechelen" 
gemaakt en in den toren geplaatst „doe men 1561 
heeft getelt." De Zuid-Nederlandsche meesters waren 
dus toen in het Noorden nog zeer gezocht. 

De carillon-klokken te Monnikendam , eveneens 16 
in getal, zijn in 1595 en 1596 gegoten. 

Onder de gieters, die ons van de 16e in de 17e 
eeuw voeren , neemt het geslacht Wegevvart een voor
name plaats in. De stamvader schijnt Willem Wege-
wart geweest te zijn, die te Deventer zijn werkplaats 
had. De heer v. B. \ \ ' . vermeldt onderscheidene 
klokken van hem. De oudste is die (als het jaartal 
juist is weergegeven) van 1561 te Boer. Op de klok 
te Oosterlittens meent men gelezen te hebben: „ick 
bin gegoten in Gods eeren tot Deventer int jaer ons' 
hern 1576. Wilhem Wegcwart wt Lawerde". De heer 
v. B. W . teekent daarbij aan: „Men zal bij dezen 
naam niet te denken hebben aan Leeuwarden, maar 
aan het Eransche stadje Lavardac. De familie Wegc
wart was zeker van daar afkomstig". Ik weet niet of 
„Lawerde" wel goed is gelezen, maar den naam van 
een Eransch stadje kan het zeker niet betcekenen. Wil
helm Wegcwart is ongetwijfeld een Duitscher geweest, 
of althans van een Duitschen vader afkomstig. Men 
denke slechts aan het schoone lied van Hans Sommer. 

Ik zou haast durven gissen, dat „Lawerde" wezenlijk 
Leeuwarden beteekent, en dat Willem evenals de ver
maarde 1 lans I'riedemann, gezegd Vredeman de Vries, 
de te Leeuwarden geboren zoon van een Duitschen lans
knecht geweest is, die den zeer toepasselijken naam 
van Wegewart droeg. Toen de gieter nu voor een 
Friesch dorp een klok maakte, heeft hij zijn Friesche 
geboorte willen doen uitkoir.cn en daarom „uit Leeu
warden" bij zijn naam gevoegd. 

Willem Wegewart is vermoedelijk reeds spoedig tot 
het nieuwe geloof overgegaan. Klokken met namen van 
heiligen ken ik van hem niet. Op die te Warmenhui-
zen van I 595 leest men: „Ten dienste der gemeinten 
is min geluit. Komen en horen wat Godt ons ver
buit. Wilm Wegewart got mi in Deventer." Dit is 
reeds een geheel Calvinistisch opschrift. Ook de Duit

sche afkomst van den gieter spreekt er uit. Op een 
klok te Groet, die wel Wegewarts naam niet draagt, 
doch vrij zeker van hem zijn moet, staat: „ D o r c h d e s 
clockx geslach gedenckt op stervensdach. Anno 1594". 
Op een klok te Berlikum, in Friesland, leest men 
toch : „Mensche als ghi hoert des clockx geslach denckt 
op stervensdach. Wilm Wegewart goet mi in tjaer 
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Willem Wegevvart schijnt in 1603 reeds overleden 

te zijn geweest of althans zijn vak niet meer te hebben 
uitgeoefend. Want op een klok te Schraard, van dat 
jaar, staat: „die kinder van Willem Wegevvart hebb. 
mi gegoten tot Deventer". Deze kinderen waren ver
moedelijk Heinrich en Kilian, of Henrick en Kylianus. 

De klokken, door Henrick gegoten, zijn meestal 
voorzien van de vermelding, dat zij te Kampen wer
den vervaardigd. De gieterij dier stad, onder den 
ouden Van Wou zoo beroemd, bestond dus nog in 
1600. Ik vermoed, dat Jan Tolhuis omstreeks 1550 
in de plaats van den jongen Van Wou is gekomen 
en dat later Both en Van Aelten in de gieterij te 
Kampen hebben gewerkt. Want op de klok te Corn-
werd, die in 1569 door Van Aelten (misschien met 
Both) gegoten is, staat vermeld, dat zij te Kampen 
is gemaakt. . I 

De eerste klokken door Henrick gegoten, zijn van 
1597. Twee der fraaiste van dat jaar bevatte de nu 
onlangs verwoeste toren te Schagen. Zij waren, ver
moedelijk, van een grootere, die Christophorus had 
geheeten, vervaardigd, want zij droegen beiden dien 
naam, eii vermeldden, in het Latijn, dat de heilige, 
fraai te Kampen vergoten, zich gehaast had naar 
Schagen terug te keeren. 

Nu is een klok van 1596 te Akersloot door Ilenricus 
Both gegoten, die waarschijnlijk een zoon van Thomas 
geweest zal zijn en zijn vader als gieter te Kampen 
zal hebben opgevolgd. In het jaar 1597 moet dan 
Wegewart in zijn plaats zijn gekomen. 

Ik veronderstel dat Kilianus zijn broeder als klok
kengieter te Kampen zal hebben opgevolgd. Wanneer 
dit is geschied, durf ik echter niet zeggen. In 1617 
was Henrick nog werkzaam, zooals uit het opschrift 
van de klok te Edens, door den heer v. B . W . mede
gedeeld, blijkt; de oudste klok van Kilianus, die ik 
kon vinden, is van 1627, te Koekange in Drenthe. 
De laatste, mij bekend, draagt het jaartal 1630, en 
hangt in den toren der Kapelskerk te Alkmaar. 

De gieterij tc Kampen moet echter nog langer be
staan iiebben. Een klok te Nieuwcndam is daar in 
1644 gegoten door Ilenricus Vestrinck, misschien ook 
wel een Duitscher van afkomst en eigenlijk Heinrich 
Festring geheeten. Van dezen meester is te Oost
knollendam een klok uit 1645 bewaard. 

De Deventer gieterij heeft tot in dc 1 8e eeuw voort
bestaan. Heeft Pieter Vermaten, van wien Wognum 
een in 1605 te Amsterdam gegoten klok bezit, aan 
haar hoofd gestaan, en is deze later door zijn zoon 
Jacob opgevolgd? Ik gis het, daar in het laatst der 
17e eeuw vele klokken te Deventer gegoten zijn door 
„Gerhard Schimmel, voor Jacob Vermaten". Deze 
Jacob was toen dus misschien door de gebreken des 
ouderdoms verhinderd, zijn ambt uit te oefenen, waar
om Gerhard Schimmel het voor hem waarnam. Een 
klok van 1682, met beide namen, bezit de kerk te 
Ilpendam. In 1686 schijnt Jacob Vermaten reeds over
leden geweest tc zijn, althans dc klok tc Hattem is, 
volgens den heer v. B.W.,alleen door Gerhard Schimmel 
gemaakt. Schimmel was nog in 1701 te Deventer 
werkzaam, zooals de groote klok te Edam bewijst. 

Pieter Vermaten doet ons zien, dat in het b e g i n 
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der 17e eeuw ook reeds te Amsterdam gegoten werd. 
In 1599 was daar Cornelis Ammeroy als stads-gieter 
aangesteld. Dat deze aanstelling geschiedde met het 
oog op de klokken, die de stad behoefde, is natuur
lijk niet aan te nemen. E r werd in de eerste plaats 
geschut verlangd, zoo voor de stad zelf als ter be
wapening der schepen. Als geschutgieter zal dus 
Ammeroy de handen vol gehad hebben; slechts als 
bijzaak goot hij ook klokken. Z ó ó verklaar ik mij 
dat zoo weinig opschriften zijn naam te lezen geven. 
Te Amsterdam ken ik van hem alleen cen klok in 
den Montalbaanstoren, die gebouwd werd in 1606. 
De heer v. B. W . vermeldt een klok te Rotterdam, 
door hem gegoten in 1 596, dus vóór zijne aanstelling 
te Amsterdam. 

Omstreeks 1607 heeft Ammeroy zijn werk ge
ëindigd , want een klok van 1608 is reeds door 
Gheraert Coster gegoten. Zij hangt te Dirkshorn, 
voor welke plaats zij, blijkens de voorkomende namen 
van kerkmeesters, ook gemaakt is. Ook van dezen 
gieter heb ik niet veel gevonden. De heer v. B. W . 
vermeldt een klok van hem met het jaartal 1611, 
te Nijeholtpade. Ik gis, dat ook deze gieter veelal 
zich met het maken van geschut heeft bezig gehouden. 
Blijkens mij door den heer A . J. M . Brouwer Ancher 
welwillend verstrekte opgave, is Gheraert Koster 1 
November 1618 overleden, en werd in April 1619 
Henricus Aelten van Mcurs in zijne plaats benoemd. 

Deze gieter, die zich steeds alleen Muers noemt, 
is, naar ik gis, de zoon van Willem Aelten, die te 
Kampen werkzaam was. Hij zal wellicht aanvankelijk 
zijn bedrijf te Meurs hebben uitgeoefend en zich daar
om later alleen Hendrik van Meurs hebben doen 
noemen. 

Meurs heeft een groot aantal klokken gemaakt. De 
heer v. B. W . noemt er een, voor het dorp Engelum 
in Friesland door hem gegoten in 1600. Deze klok 
onderscheidt zich door een uitvoerig opschrift; ook de 
klok, in 1602 door Meurs voor Wervershoof vervaar
digd , prijkt met een vers in het Nederlandsch. Ove
rigens gebruikt Hendrik, evenals Ammeroy, meest 
de spreuken „Soli Deo Gloria" en „Verbum Domini 
manet in aeternum". Na 1624 is Meurs te Amsterdam 
opgevolgd door Arend Jansz van Putten of Van der 
Put. Ik gis, dat Meurs toen overleden is, althans na 
1624 (Broek in Waterland) vond ik van hem geen 
klokken meer. 

ln de Spaarnwouder poort te Haarlem bevindt zich 
een klok van 1637, gegoten door „Alardus Muers 
't Utrecht", liet is niet onwaarschijnlijk, dat deze 
Allard een zoon van Henrick was. 

Ik ken slechts een paar klokken door Van der Put 
gegoten. De heer v. B. W . zegt, dat hij te Deventer 
zijn werkplaats had, doch op een klok van 1620 te 
Marken-Binnen staat, dat zij te Kotterdam gemaakt 
is. Ook de letters R O , die de heer v. B. W . vermeldt 
als te hebben gestaan op een klok van 1620 te's-Gra-
vezande, zullen Rotterdam moeten beduid hebben. 

Een klok door Van der Put, te Etershem, van 
1609, draagt geen opgave van de plaats der ver
vaardiging. 

Deze gieter maakte te Amsterdam in 1626 voor 
Assuerus Koster plaats , die langer dan een der vorigen 
zijn ambt vervulde. Hij is vermoedelijk een zoon van 
den reeds genoemden Gerard geweest. Het kohier 
van den Tweehonderdsten penning voor Amsterdam 
van 1631, vermeldt hem als „Assuris Coster" op de 
„Engeliers Graft noort syde" bij de „Lijnbaens Graff." 
Hij woonde dus bij de gieterij, die daar in 1614 
gesticht was, en daar bleef, totdat zij in 1818 werd 

opgeheven. De Gietersstraat houdt nog thans de her
innering levendig. 

Assuerus heeft tal van klokken gemaakt. De uur
klok van den Westertoren te Amsterdam, een der 
grootste in ons land , is zijn werk. Te Schermer hangt 
een klok van hem, waarop staat: „ 1 6 4 8 , in Augustus." 
Latere zijn mij niet bekend. Maar wel vond ik klok
ken, door een tweeden Gerard Koster, vermoedelijk 
een zoon van den vorigen, gemaakt. De eerste hangt 
te Volendam en is van 1659; de beide anderen vindt 
men te Aalsmeer, met het jaartal 1669. Beiden zijn 
le Amsterdam gegoten. Gerard Koster heeft dus nevens 
de Hemony's gewerkt, en wel in de gieterij aan de 
Lijnbaansgracht. 

De specialiteit van de gebroeders Hemony waren 
de carillons of klokkenspelen, waarvan zij er meer 
dan dertig hebben gegoten. Meestal werd tot het 
gieten van reeds bestaande klokken gebruik gemaakt; 
daarom zijn ook de vroegere „voorslagen" niet meer 
te vinden. 

In de 16e eeuw was het aantal klokken , aanvanke
lijk niet meer dan acht, die de tonen van één octaaf 
deden hooren, in de „voorslagen" gaandeweg ver
meerderd, ü e carillons van Peter van den Gheijn be
vatten reeds twee octaven. 

De gebroeders Hemony nu maakten klokkespelen, 
waarbij ook kruisen en mollen voorkwamen. Daar ech
ter, even als op een orgel, de verhooging van den 
eenen toon ook als de verlaging van den anderen 
moest dienst doen, zoo moesten de klokken zeer zui
ver gestemd zijn, wilde alles goed klinken. 

Hierin waren de Hemony's meesters. 
Niet alle tusschentonen werden evenwel gemaakt; 

zoo bleven de cis en de dis in den bas meestal weg. 
In de „Elementa Musica", door Quirinus van Blanken
burg, organist der Nieuwe Kerk te 's Gravenhage in 
1737 uitgegeven, zegt deze toonkustenaar: 

,,'tWas in 'tjaar 1676 dat d'I^d.Groot Achtbare 
Heeren der Stad Gouda my dKere deden van mij tot 
de verkiezing van nieuwe klokken bij den vermaarden 
klokkegieter Mr. I'. Hemony t'Amsterdam te gebrui
ken : ik ordonneerde Cis en Dis in den Bas, hoewel 
die nergens in Holland zijn. Haar E d . Groot Acht
bare namen ze aan. Maar, als de Organist en Klokke
nist van Delft, D. Schol, tot opnemer van't werk 
was geroepen vraagde hij of haar Edele Groot Acht
bare die twee klokken gekoft hadden ? Zo ja , dat men 
die liever met verlies zoude weergeven als behouden. 
Dit maakte veel opschudding. Ik verdedigde mij met 
een klein boekje van één vel papier, 'tgeen Mr. Schol 
beantwoorde, besluitende zijn Tractaat met een fraai 
Vers". Dit vers was hatelijk genoeg; maar Mr. Blan
kenburg zegt heel leuk: „Voorwaar een deftig Poëet , 
maar nog grooter Organist: want het heugt mij, 
dat, toen 't eerste werk van Corelli uitkwam, hij 
op een vol Consort het Boek nam, zeggende, als ik 
wist dat dit het cenigstc exemplaar was lei ik 't zo aan
stonds op 't vuur". 

Doch ik mag bij deze twistende musici niet langer 
stitstaan. Laat ons daarom liever hooren, wat Quirinus 
verder van Pierre Hemony mededeelt. 

„Ik heb bij den grooten klokkengieter Hemony, 
die al de heerlijke speelwerken in Holland gemaakt 
heeft, int jaar 1676 t' Amsterdam een staafspel gezien, 
waarvan ieder staaf op zijn kant gelegd zijnde, een 
octaaf hooger klonk als op zijn plat. Naar deze staven 
nu stelde hij zijn klokken; waarvan wij hier zullen 
aantekenen, dat gelijk men aan de drinkglazen ziet, 
een klok zelden zoo net gegoten word of hij zal aan 
d'eene zij wel een weinig dunder zijn als aan d' andere: 
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bij gevolg dus vals. Om dit gebrek weg te nemen 
moet hij gedraait worden tot hij zuiver is, 't welk 
men aan de klank, die hij int draayen geeft, kan 
hooren. Dit gedaan zijnde moet men onderzoeken of 
hij niet te hoog of te laag is: is hij te hoog, zo moet 
hij dunder, maar te laag, korter gemaakt worden; 
nu is de quaestie hoe veel en hoe men dit op een 
hair zal treffen. Als nu de klok gedraait word en daar 
leit een staaf, die den gëcisten toon heeft, int werk
huis, zo zal hij zwijgen zo lang als zij beide niet wel 
over een stemmen, maar zo haast als dc klok op zijn 
toon is zal de staaf antwoorden." 

Men ziet hier dus het eenvoudig middel beschreven, 
dat de Hemony's te baat namen, om hunne klokken 
die zuiverheid te geven, die wij nog dagelijks bewon
deren. 

{Slot volgt). 

Kr rat u m. — !n liet opschrift van tic klok der St.-Anna- ol' 
Nieuwe Kerk te Haarlem, op bladzijde 4 0 1 , Ie kolom vernield, ge
lieve men voor Tactuni te lezen Factum, 

D E G R A F E L I J K E Z A L E N ' . 
Wij zullen nu maar het meervoud der majesteit 

blijven gebruiken, sinds de redactie van het Bouw
kundig Wekblad ons verzekert, dat er meer dan een 
Grafelijke Zaal bestaat. Inderdaad, al zetelen wij in 
Den Haag, wij wisten niet dat het zoo was. 

E n dit is niet het eenige licht, dat ons wordt ont
stoken. Want omtrent de questie, die nu sinds twee 
jaren onafscheidelijk aan die Grafelijke Zalen ver
bonden is, meldt het orgaan van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst het volgende: 

„liet is geen geheim, dat, toen de vorige Minister van Waterstaat, 
Handel eu Nijverheid, de heer Van der Sleijden, eene commissie 
benoemde, om hem van advies te dienen in zake de Grafelijke/.alen, 
hij zich ook tot /ijn ambtgenoot van Ilinnonlandschc Zaken, den 
Minister vuu Houten, heeft gewend niet het verzoek, mede een lid 
aan te wijzen, om zitting te nemen iu die commissie. 11 et spreekt wel 
van zelve, dat de toenmalige Minister van Waterstaat de hoop koes
terde, dat óf de heer llr. I*. J. II. Cuypers óf eenig ambtenaar van 
het Departement van Hinnenlandsehe Zaken daartoe zou worden aan
gewezen. Niet echter aldus. I>e Minister van Houten heeft niemand 
willen aanwijzen, omdat hij de ingestelde commissie niet erkende. Dit 
blijkt duidelijk uit het verslag van de zitting der Tweede Kamer van 
17 December 180Ó. Wat intusschen de commissie-leden betreft, het is 
almede geen geheim, dat zij het van den aanvang af betreurd hebben, 
dat de wensen van den vorigen Minister van Waterstaat niet is ver
vuld geworden. Velen zullen het met hen eens zijn. Men juiche 
daarom 1111 de daad toe van den tegenwoordigen Minister van Water
staat enz., die zeker met volkomen instemming van zijn ambtgenoot 
van Binnenlandsche Zaken, cn zoo kort na zijn optreden, gedaan heeft, 
wat op den weg heeft gelegen van den Minister van Houten". 

Plaudite zou Augustus, „juich maar toe" de heer 
Mr. S. van Houten nu hebben kunnen roepen, de 
eerste als hij nog Keizer, de tweede als hij nog 
Minister was. 

Maar als het gejuich is afgeloopen, dan plegen de-
toeschouwers het stuk wat vertoond is, nog eens met 
helder hoofd na te gaan. Zoo doen ook wij. 

„ H e t is geen geheim" zoo heet het tot tweemaal 
toe in het Bouwkundig Weekblad. Kn wij willen gaarne 
gelooven, dat dit zoo is. Maar voor wie? Het groote 
publiek verneemt er nooit wat van, of de eene Minister 
zich tot den anderen wendt, of hij verzoeken doet, 
een hoop koestert, een commissie niet erkent. Ilet 
groote publiek weet niet, wat commissies, door Ministers 
aangesteld, betreuren; het weet zelfs niet of die com
missies treurende nederzitten, zij het dan niet bij dc 
Babylonische, dan toch bij de Haagsche wateren. 

En al wonen wij in Den Haag, wij zijn niet wijzer 
dan het groote publiek. Noch de Besognekamer, noch 
de Witte bezoeken wij , en zoo blijven ons de ge
heime roerselen, waarvan de Maatschappij tot bevor

dering der Bouwkunst zoo uitstekend op de hoogte 
is, verborgen. 

Slechts de naakte feiten, voor zooverre die door 
de drukpers openbaar zijn gemaakt zijn ons bekend. 
Die feiten zijn: 

1°. Dat in 1895 de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst met een adres bij de Tweede Kamer 
is gekomen, om te verzoeken, den post op de be
grooting voor 1 8 9 6 , afdeeling Binnenlandsche Zaken, 
die betreft het maken van restauratieplannen voor de 
Grafelijke Zalen, niet toe tc staan, vóór de inrichting 
van de onderafdeeling „Kunsten en Wetenschappen" 
gewijzigd zou zijn. 

2". Dat toen, als nu, de heer Jhr. Mr. Victor de 
Stuers aan het hoofd van die „onderafdeeling'' stond, 
zood t de beweging, door de Maatschappij op touw 
gezet, rechtstreeks tegen het beleid van dien ambtenaar 
gei ichl was. 

3° . Dat vele architecten, aanhangers der Maat
schappij of tegenstanders althans van den referendaris, 
beginnend met Berlage en sluitend met Verheul, ecu 
adres 'eau adhesie aan het bovenbedoelde zonden. 

4" Dat de Tweede Kamer met 48 tegen 4(1 stem
men een amendement van de Commissie van Rappor
teurs aannam, strekkend tot schrapping van den post, 
waartegen de Maatschappij en haar medestanders be
zwaar hadden. 

5". Dat dc heer Dr. P. J. II. Cuypers den 31 
December 1895 zijn lidmaatschap der Maatschappij 
opzei „omdat een meerderheid in haar Bestuur, die 
dank zij de gebrekkige wetgeving der Maatschappij, 
zich sinds jaren heeft weten te handhaven, en met 
vriendjes aan te vullen, openlijk blijk had gegeven 
van afgunst en vijandschap tegenover Jhr. Mr. Victor 
de Stuers en tegen hem", en „omdat de ergerlijke 
handelwijze van het Bestuur, welke de Maatschappij 
compromitteert, zonder dat deze bij machte is, daar
tegen iets tc doen hem noopte dit ontslag te nemen 
bij wijze van protest en tevens als blijk van waar-
dcering voor hetgeen Jhr. Mr. Victor de Stuers tot 
stand bracht voor onze architectuur, onze monumenten 
en onze kunst". 

6". Dat de Minister van Waterstaat, enz. in Sep
tember 1896 een commissie benoemde, bestaande uit 
drie der adressanten en den heer Peters. 

70. Dat de Minister van Waterstaat enz. onlangs 
de commissie versterkte met den heer Cuypers. 

8 " . Dat in dc inrichting der onderafdeeling „Kunsten 
en Wetenschappen" geen dc minste verandering is ge
komen. 

Wie deze feiten zich herinnert, zal moeilijk kunnen 
ontkennen, dat de heer De Stuers ten slotte aan het 
langste eind heeft getrokken. 

Wij keuren de houding van de commissieleden-
adressanten, noch die van Dr. Cuypers goed. Als 
iemand u zooveel leelijks zegt, en gij moet met hem 
samenwerken, dan zult gij bedanken voor die samen
werking, niet waar? Wie wil in een commissie zitten 
met menschen, die, naar hij zelf verklaart: „openlijk 
blijk hebben gegeven van afgunst en vijandschap" ten 
zijnen opzichte? 

Bij hun „treuren" kunnen de commissieleden-adres
santen , wat ook het Bouwkundig Weekblad schrijve, 
slechts krokodillen-tranen hebben gestort. 

De heer Van Houten, die door genoemd weekblad 
nu gelaakt wordt, heeft inderdaad de mooie rol ver
vuld. Hij heeft, door geen benoeming te willen doen, 
karakter getoond. 

Wij kunnen ons inderdaad niet voorstellen „dat 
onder mannen, als waaruit de commissie is samen-
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gesteld, een toon heerscht als in ons blad wordt aan
geslagen." Wij gaan recht op den man af, een kat 
een kat noemende. Hoe zal het den heer Cuypers te 
moede zijn, als hij daar onder „zijn afgunstige vijan
den" zit? 

De Psalmist prijst den man zalig, „die niet en 
wandelt in den raet der boozen." In het oog van den 
heer Cuypers moeten althans twee zijner medecom
missieleden tot die boozen behooren. Maar ook dit 
tweetal kan den heer Cuypers niet met vriendelijke 
oogen aanzien. Openlijke vijandschap gaat boven ge
veinsde vriendschap. 

Van tweeën een: óf dc heer Cuypers, óf zijn twee-
tegenstanders behooren voor hun lidmaatschap der 
commissie te bedanken. Willen de heeren dit offer 
niet brengen, dan moet het hen niet verbazen, dat 
rechtgeaarde menschen hunne houding afkeuren. 

TECHNISCHE V A K V K K K K N I U I N G . 
AKIU:I:I.IM; ROTTERDAM. 

Vergadering van Maandag 13 December 1897. 
Xa lozing en goedkeuring der notulen deelt de President mede, 

dut door liet Hoofdbestuur eon correspondentie- is gevoerd met 
de Maatschappij „Arti et AmicitUe" to Amsterdam, niet liet 
gevolg, dat de leden der „T. V . M voortaan, op vertoon vnn diploma, 
tegen geredneeerden prys toegang zullen hebben tot de tentoon
stellingen, die vanwege deze Maatschappij gehouden worden. 

Verder, dut de gekozen afgevaardigden naar de ulgemeene 
ledenvergadering op l i l dezer, allen hun benoeming hebben aan
genomen. De namen der afgevaardigden zijn: L. C. liirkliotl', .1. 
A. Bujjzerd, C. Kouw Jzn., T. .1. Scuoltcns en J . I. vnn Wuijckhuise. 
Als plaatsvervangers worden .nu nog benoemd de hoeren A. 
Kroner, C. I'. Hein on J . C. II. vuu Ouijl. 

Do vijf csndidaatleden worden uilen bij acclamatie aangenomen. 
Door bet bestuur is ten behoeve vau de sprekers een opvouw-

hurc lezenaar aangeschaft Dezo viel zoodanig in tien smaak der 
aanwezige belangstellenden, tlst hot denkbeeld, om de kas mot 
pnrticuliero bijdragen voor dit doel to hulp te komen, slechts 
behoefde uitgesproken te worden om oniuiddedyk op alleszins be
vredigende wijze ten uitvoer gebracht te worden. 

Iu do vrugonbiu werd gevraagd oon toelichting over de keuring 
van ijzer, hardsteen, zandsteen, gebakkon steen en het verven 'i 
en welke methode van inheien van palen is do beste? 

Vele tnedodoelingen worden hierdoor uitgelokt, waaruit bleek, 
dnt dezo onderwerpen te omvangrijk zijn om met een paar 
woorden op te lossen, waarop, met verwijzing naar oon paar 
daurover handelondo hoeken, do discussie en do vergadering 
gesloten werd. 

BOUWKUNST EN* VRIENDSCHAP TE KOTTKRDAM. 
Vergadering lau Dinsdag 14 December 18M7. 

Hedenavond trad als spreker op de heer .Mr. H. Verkouteren, 
advocaat on procureur te Amsterdam, met het onderwerp: Aan
leg, uitbreiding en verbouwing van steden. 

Spr. vestigde er de aandacht op, dat vroeger dikwijls bepalingen, 
meestal uit politieke redenen, gemaakt werden om het uitbreiden 
van eeu stad te belemmeren, terwijl bet thans de vraag is, aan 
do nieuws inwoners een goode ontvangst te verzekeren. 

Iloo nu een nieuwe stadswijk te verkrijgen? 
Dit kunnen we leeren van onze voorouders. 
Toon wortl de grond onteigend nadat hij zgu. was afgeschut, 

d. i . nadat bjj gemeen overleg, dc door de gemeente to hctuleu 
prijs was bepaald. Wanneer dan de strnten enz. waren aangelegd, 
hadden do vorige cigenuurs dc prefcrontio voor deu koop. 

Nu echter worden grootcndeels onwettige middelen door de 
gemeenten gebruikt om do toestanden te verbeteren ot nieuwe 
te scheppen. 

Dit geschiedt door het bemoeilijken vuu bet aanloggen vau 
nieuwo straten door de bepaling, dat deze eigendom van do 
gemeente worden, nadat zij door de particulieren zijn aan
gelegd, en er bovendien oen llinke som voor onderhoud 
is betaald, terwijl, wanneer de eigenaar hierin niet toestemt, hij 
hiertoe langs geheel onwettigon weg wordt gedwongen, doordien 
dan do gemeente heel eenvoudig weigert, hein gas en water te 
leve ron. 

Zoodoende wordt misbruik van de politiemacht der gemeente 
gemankt; do politie toch dient slechts tot handhaving der opon-
hnro orde, zedelijkheid en gezondheid en niet om zich door 
inoreelon ot' anderen dwang moester te maken van een anders 
eigendom. 

Dit misbruik vun macht ziet men ook iu het (wat spreker 
noomdc) mnnoeuvrceren met do rooilijnen. Ongetwijfeld heelt de 
gemeente het recht, to bepalen, dat by nieuwen bouw in eon 
oud stadsgedeelte do rooilijn moet worden geplaatst op b.v. E> M . 
uit liet hart der straat; geenszins echter om, zooals in sommige 
gemeenten geschiedt, de openkomciide grond te beschouwen als 

openbare straat. Dezo grond moet worden afgekocht, en wol, 
togen de feitelijke handelswaarde van hot terrein. 

Zooüok hot maken van afgeschuinde hoeken aun straten; in 
goeu geval is dit verplicht en moet. wanneer do eigenaar deze 
wil afstaan, de onbebouwdo grond eveneens door de gemeonto 
wordon gekocht. 

Bovendien beeft slechts de rund dc bevoegdheid om een rooiing' 
vast te stellen, en kun men dus, wanneer deze is vastgesteld door 
Iï. en W , eenvoudig aun do Koningin verzoeken om vernietiging 
van dit voorschrift, nis zjjnde in strijd mot do wet. 

(lp esthet'sch gebied ziju door do gemeenten moeilyk voor
schriften te geven. Toch kan zjj, door to beletten dat do stad 
ontsierd wordt en door hot geven van goede voorbeelden, voel 
in deze richting doen. Terecht wordt geklaagd,dat het ontwerpen 
vun gemeente-gebouwen in grooto steden al to veel berust bjj 
ingenieurs, lieter ware dit toevertrouwd aan architecten, dio toch 
meestal meer kunstenaars zjjn 

Ook kan zij de soort vun gebouwen voorschrijven tlie in eon 
bepaalde wijk mogen vorryzen; het contract daarvoor stuat echtor 
in geen geval hooger dan een particulier contract. 

Keu ander hulpmiddel der gemeenten om huur doel te boreikon 
is soms het weigeren van vergunning ttit bouwen op perceelon, 
die vallen in een geprojecteerd stratenplan der gemeente; dit 
heeft geen andere oorzaak dan tie bedoeling om dezen grond 
waardeloos te maken voor eventueelo latere onteigening door do 
gemeente. 

Alles ten Blot'e is oon gevolg van do verkeerde inrichting dat 
politic en linnnciën in een hand berusten Boter is tlit in Duitsch
land. wasr liet toezicht op het bouwon berust bij het Kijk. Daar 
is dus geen pogen oin door onwettige handelingen posten te ver
mijden, die tlo begrooting der gemeonto zouden kunnen drukken. 

Ken onrechtmatigheid is ook dc bepaling in de verordening, 
waarbij wertlt verboden het hebben vun .'.'n ol'antlero toestand. 
Ton eerste wertl men hierdoor beroofd van het recht van ver
jaring, terwijl 2e dit terugwerkende kracht heeft en men dus, 
hoewel gebouwd hebbende geheel volgens do verordening, iodor 
oogenblik knus heeft, dat bij verandering tier verordening liet 
gebouwde moet worden veranderd. 

Ten slotte releveerde spr. nog de onbillijkheid om particulieren 
bet onderhoud tc luten betalen van door hen aangelegde straten, 
nadat deze als openbare straat in eigendom aan tlo (Icmcento 
behooren, benevens tlo onrechtvaardigheid om steetls het maken 
van schuine hoeken verplicht to stellen. 

Xa een gennimeerd debat werd do vergadering gesloten. 

B I N N K N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 
'S-GRAVKXHALK. Aan de bijzondere Commissie der Wereldten

toonstelling te Parijs in lilOU voor de groepen: werktuigkunde, 
electriciteit, waterbouwkunde en vervoermiddelen, mijnwezen, 
inotaalbowerkiiig. is tloor het Fransche TeiitoonstoHingsbostuur 
in deze groepen een ruimte toegestaan, die, naar zij vreest, te 
klein zal blijken, daar het aantal opgaven tot deelneming hoven 
verwachting is gestegen. 

De Commissie beeft i.ioh dientengevolge genoodzaakt gezien 
oon termijn vast to stellen, tot welken men zich voor deelneming 
kun aanmelden, en heeft dien termnn bepaald op 1 Haart 1S'.)8. 

Do bijzondere Oommissie heeft thans eventnselen deelnemers 
verzocht vóór 1 -Maart o. k aan het Bureau der Centrale Com
missie te 's-Uravenhuge in te zenden eeno opgave: 

1". Iu welke groep zij voornemens zyn in te zenden ; 2o wnar-
uit dc inzending zal bestaan; 2". hoeveel ruimte voor tie inzen
ding noodig is. 

De Voorzitter der bijzondere Commissie voor bovengenoemdo 
groepen is do beer J . I'. W. Conrad. 

— Met het ss. „Prins i'rodorik Hendrik" vertrokken naar Para
maribo de leden dor exploratie-commissie, wolko van de maat
schappij „Suriname" do opdracht heeft ontvangen tot bot instellen 
van een mijn- en landbouwkundig onderzoek in Nod. Guyana. 

De leider dier commissie is de ingenieur lo klasse van den 
waterstaat in Ned.-Indië Grin wis Plaat; als chef dor exploratie
brigade troedt op de ingenieur van don ludischen waterstaat, 
Strengnaerts, aau wion zyn toegevoegd decmol-ingenieurSnoack 
Hurgronje en do opzichters Wind en Kykolon. Do chef der myn-
bouwkundige afdecling is de Zwitscrsche ingonieur Du Bois, die 
bijgestaan wordt door tlo opzichters Mestuik on liubwagen. 

Ken twoedo geoloog en een landbouwkundige zullen spoedig 
volgen. 

Aan boord dor „Prins I'rodorik Hendrik'' wortl gelijktijdig in
gescheept de volledige uitrusting dor expeditie. 

AMSTERDAM. DC hoogleeraar-direeteur der Rijks-academie van 
Beeldende Kunsten bericht, tlat oen beeld en verdere studiën, 
vervaardigd door den heer I. II. P. Wortinan, gedurende zijn 
verblijl to l'urijs iu 1897, kosteloos ter bezichtiging zullen wor
den gesteld in hot Academiegebouw, van Woensdag tl tot en 
met Donderdag i)0 December a. s 

UTRECHT. De 4do algemeene vergadering der Vereeniging tot 
bevordering van tie vakopleiding voor handwerkslieden in Neder
land zal worden gehouden op Maandag 27 December, in hot 
Societeits-gebouw „Sic Semper" alhier, des voormiddags to 11 
uur. O a. ziju aau do ortlo tie volgende onderworpen: 

Mededeeliugen vau deu voorzitter der commissie tot het vor. 
krijgen van pensioen voor leeraren van ambachtsscholen. 
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Idem van den voorzitter der commissie, belast met hei ver
zuimden van gegevens, de vakopleiding betredende. 

Inleiding van den beer C. A. Zelvelder te utrecht: welke 
middelen moeten worden aangewend , om aan ben . die de ambachts
scholen niet kunnen bezoeken, eene practische eu theoretische 
opleiding in bun vak te verzekeren-' 

Inleiding van den heer W. de Visser te Deventer: Het oprichten 
van ardeelingen. 

Deze betrekkelijke jonge vereeniging neemt steeds in bloei toe 
en telt thans reeds ruim 500 leden eu donateurs. Het lidmaatschap 
bedraagt slechts ƒ1.—, dat van domiieur ƒ2.60. Voor toetreding 
woede men zich tot den penningmeester U. Scholten te Tiel of 
den secretaris C. Zander to Zwolle. 

De zaak van het vakonderwijs wordt door dezo vereeniging zoo 
algemeen mogelyk en krachtig bevorderd. 

GRONINGEN, De Gemeenteraad heelt de definitieve plannen voor 
den bouw van een nieuw ziekenhuis goedgekeurd. nicttegen-
Htaandc het bleek, dat de kosten in plaats van ruim !>j ton 
ongeveer /'1.200.100 zouden bedragen. 

Zwui.j.i;. Na goedkeuring der bouwverordening in baar geheel 
besloot de Kaad in zijne zitting van Maandag 13 dezer een bouw-
opzichter te benoemen op een traktement van /'1400 Voorts 
werd besloten tot bet leggen van een tweede [tersleiding ton be
hoeve van dc gemeentelijke waterleiding en tot tijdelijke voor
ziening in de verbetering van den waterafvoer der Sassenpoorten-
Toorstad. 

LEIIJEN . Naar aanleiding van het eervol ontslag, den heer A. 
Spijker als opzichter der gemeentewerken verleend, zal de be
noeming van een opvolger op eene jaarwedde van f' 100U weldra 
plaats vinden en ook een vierde opzichter op gelijk traktement 
worden aangesteld. 

Dour de commissie van fabrikage zijn de volgende aanbevelin
gen ingediend, waarmede II. en W H . zich vereeaigen, als: 

a. ter vervulling vuu dc vacature, ontstaan ten gevolge van 
bet eervol ontslag aan den beer A. Spijker: 1". 1' J. de Ridder, 
buitengewoon opzichter bjj de gebouwen der Kijks-universiteit 
alhier; 2". U I,. de Goederen, werkzaam op het bureau der 
gemeentewerken alhier; 8'1. H . Splinter, bouwkundig opzichter 
alhier; 

h. tor vervulling van de vierde opzichtersbetrekkiug: I". G. L . 
do Goederen; 2°. F . J . de lïidder; H . Splinter. 

SCHIEDAM. Voor de betrekking vuu hoofdopzichter bij de ge
meente-reiniging, jaarwedde f iJOO a f 1100, hebben zich 18;j 
sollicitanten aangemeld. 

P K R 8 0 X A L 1 A . 
— De Kaad te Leiden benoemde in zijne zitting van Hi dezer 

tot opzichters der gemeentewerken de heeren F. J . de Kidder, 
buitengewoon opzichter der rijks-universiteitsgebouwen , en *». L . 
de Goederen, werkzaam op het bureel der gemeentewerken aldaar. 

— Te Haarlem overleed den lOn dezer, op 55 jarigen leeftijd, 
de industrieel T. I'igée. oprichter van dc Werl Conrad aldaar 

— De cmel'ingenieur A. 1* Snouck Durgronje is benoemd tot 
ingenieur bij de Surii.ame-muatscbappij. 

— Tot ingenieur bij den aanleg dertramljjn Haarlem—Amster
dam is benoemd de heer II C. (..'. van Kijibcrgen, thans tijdelijk 
leeraar in de wis- en natuurkunde aan de II. H. S te Dordreent. 

— Dour de directie van de indiistrieeleMaatschappij, gevestigd 
te Ami-terdam . is tut directeur-administrateur der Vclpsebe water

leiding benoemd de heer (1. D. L. Kiets, mede directeur der 
gasfabriek aldaar. 

— Door den raad van commissarissen der Maatschappij tot 
Kxploitatio van Staatsspoorwegen zijn met ingang van 1 Januari 
1898 benoemd: tot chef van het mouvement bij den dienst der 
exploitatie dc adjunct-chef van het mouvement A . <J. A.Kvcrts ; 
tot adjunct-chef van het mouvemont de inspecteur Jhr. K. A . 
van llolthc tot Echten; tot inspecteurs de ndj -inspecteurs lo k l . 
O. Hakker van bet Centraalhureau, A . L. Sehieke te Venlo cn 
A. A . Just dc la Paisière der sub-inspectie Utrecht; tot ondcr-
afdcelingchef bij dc centrale controle de chef dc bureau lo kl . 
I', (i. Wiistenberg. 

— Bg den waterstaat in Med.-lndië is toegevoegd aan don chef 
der 2e waterstaatsafdeeling voor dc werkeu en opnemingen in het 
belang van een verbeterden waterafvoer in Zuid-Hagelen, de 
ingenieur 2e kl. A . H. Saltet. 

V A C A N T E BK TREKKINGEN. 
— G e m e e n t e - b o u w m e e s t e r to Zierikzeo. Minimum jaar

wedde ƒ1400. Adres don Burg. vóór 18 December {'/.ie advert, 
in het. vurig no.) 

— D i r e c t e u r de r g e m e o u t e • ga I f a b r i c k te Amers
foort. Voorloopig salaris / 2000 en ƒ300 voor woning. Adres vóór 
1 Jan, nan B. en W. (Zie advert, in dit no.) 

— O p z i c h t e r van bet waterschap „De Hooge Maasdijk van 
Stad en Lande van (lensden c. a." Jaarwedde f600. Adres vóór 
25 Dcc. aan den dijkgraaf. 

— T w e e d e b o u w k u n d i g o p z i e b t e r bij de uitvoering 
van een werk. Adres lett. N. bij den boekh. W. J . van Hengel, 
Hoogstraat 885 Kotterdam. 

— O p z i c h t e r b ij de b o u w p o l i t i e te Zwolle. Jaarwedde 
/ 1400. Adres vóór 20 Dec aan den Burg. (/.ie advert, in dit no.) 

— A s s o c i é h o u t b r a n c h e . Benoodigd kapitaal 'I a 10 
mille. [Zie advert, in dit no. tusschen dr aankondigingen ) 

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

(Dienst a anb ie dingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 
tweemaal per jaar twee achtereenvolgende miteu kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met d* toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een practisch en theor. ontw. bouwkundige, oud 23 jaar 
cn van don P. U . , zoekt plaatsing als teekenaar of opzichter. Do 
haute getuigsehr. staan ten dienste. Adres Ruitenberg, Blockers-
kado 1)3 Utrecht. (2) 

INFORMATIEBUREAU T E C H N I S C H E V A K V E R K E N I U I N C , 
V A N - D E R - H E L S I S T R A A T 2», A M S T E R D A M . 

Opz.-landmeter, uud 35 jaar, verl. sal. f'JOd a /1200 
Opzichter, 

Opz.-teokonaar 

Teekenaar Hand-. 
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A D V E R T E N T . I E N . Ti' Zwolle wordt ïgovraa 
meentelijk 

een ge-

Directeur Gasfabriek. Opzichter bij de Bouwpolitie, 
Wordt te AMERSFOORT ge

v r a a g d een ittltl.fi l.i « vau 
de in den loop van het jaar 1900 it 
exploitatie te brengen 

gemeente-gasfabriek, 
tevens bekwaam om al aanstonds zich 
te belasten met de technische leiding 
van den bouw dier fabriek. 

Kennis van inrichting en exploitatie 
eener i lectrische centrale kan tot aan
beveling strekken. 

Voorloopig salaris /*SS000.— met 
f 300.— wegens vergoeding voor 
woning. 

Solicitation op zegel in te zenden 
vóór den len Januari 1898 aan Burge
meester en Wethouders, terwijl ter 
Gemeente- secretarie i n l i c h t i n g e n 
worden verstrekt. 

jaarwedde f I tOO. 
Sollicitanten worden verzocht, zich 

vóór 29 December 1S97 bij den Burge
meester aan te melden met verzoek
schriften op zegel. Zij, met wie het 
gemeentebestuur persoonlijk wenscht 
kennis te maken, zullen verwittigd 
worden van het tijdstip, waarop hun 
bezoek wordt verwacht. 

Bouw-, Penteekenen, loeft 38 jaar, ongoh 

S P I E G E L - eo V E N S T E R G L A S , 
1. .VI. SCHAAF. 

B o l e r s l o o t l 7 1 . R O T T E R D A M , 
K l a v e r s t e e g 9. 

G l a s a s s n r a n t i e „ D E V O O R Z O R G " . 
H O U T E I * 

Parketvloeren. 
C F B R . V A N M A L S E N , 

S l o t n i l i i i i u i i i r s l r i e k . — D E M H A A S , 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT , Sanitary Engineer 
Mom. San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: 15» De Kuylvrkadr, AMMTKKDAM. Kiliaaal: »« Itokin. 
Hoofdagent voor Nederland, Itclgië on Koloniën van SHANKS & Co, to Harrhead. 
Specialiteit voor do Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks CloBets zijn nog niet ovortroffon. — Porseleinen Badkuipen, IJicrcn Badkuipen.— 
Closets, IVaschlafcls, Urinoirs enz. - V E K W A It II I XU ea V K S T I L 1 X I K. 

Belust zich met do plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende pr (jzon. 
Teekeningen cn prysopgaveu grutis. Wedervorkoopcrs genieten hot geliruikelyke rabat, 

v e o r 1*0* voor HH. verbruikers 
van l i c h t d r u k p n p l e r . Vraag mijn 
billijke prijec. van lichtdrukpapieren. 
91. I I . I I E S S E , üpitittr. UO, 
Atttntffelrtm. 

O M ; « « . I . » ' I ' I I « I : V 

g - e g f o l i c l 

I J Z E R ^ 
G r a n i e t 

ZAND-LIFTER, v 
v 

O en T U F S T E E N . 

^ Papimteenvloeren. 
T. di. TINNOT Jr., 

Amsterdam, Prinsengracht 459 . 
De lirma SOCIËTEIT ter 

vervaardiging van 

V e r n i s s e n , V e r f w a r e n , enz 

MOLYN & Co., 
te ROTTERDAM. 

O p g e r i c h t 1*2*. 
Kantoor tsm Fabriek CraMwflk. 
Beveelt zich aan tot het leveren 

van hare van ouds bekeDde p r i m a 
A R T I K E L E N . 

S P E C I A L I T E I T 

in verschillende k l e u r e n , (tegen de 
buitenlucht bestand). 

AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g den 3S7sten Decem

ber 1*07, des voormiddag* te l i 1 / » 
uren, zal, onder nadere goedkeu
ring, door den Voorzitter, of eender 
Leden van het College van Gedepu
teerde Staten der Provincie Zuid-Hol
land, en in hijzijn van den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Water
staat in Zuid-llolhinil, aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur te 's-Gra
venhage, worden aanbesteed: 

H e t o n d e r h o n d e n v a n de 
w e r k e n behoorende tot 
het J a a g p a d U n c « 
d e n R i j n . ingnande d e a 
In J a n u a r i 1*0* eu e in
d igende den : i in Decem
ber 1900. 

R a m i n g ƒ £ 0 , 0 0 0 . — . 
De aanbesteding zal geschieden bij 

enkele inschrijving, overeenkomstig de 
Algemeene Voorschriften, vastgesteld. 
12 December 1895. 

liet bestek ligt. ter lezing aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur 
van Zuid-Holland te Gravenhage, en 
is voorts, op franco aanvrage, tegen 
betaling der kosten, te bekomen bij de 
boekhandelaars-firma GEBROEDERS 
V A N CLEE1', Spui n'. 28a, te 's-Gra
venhage en door hunne tussclienkoiiist 
in de voornaamste gemeenten des llijks. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
bij den Hoofd-ingenieur van den Provin
cialen Waterstaat in Zuid-Holland, J . 
V A N DER VEGT, te 's-Gravenhage, 
terwijl aanwijzing in loco zal worden 
gegeven op te voren gedane schrifte
lijke aanvrage, door den Opzichter L . 
DALEBOUT, te Oudshoorn, in de week 
de besteding voorafgaande. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
F. T A VEN R A A T , Griffier. 

Corns, GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
C R K O S O T E E R E N I 
B U R N E T T E E R E N \ «p atrengnte k e n r . 
K l ' A S IS E E K 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 . 

HOUTHANDEL — PWAKWLIftCEBS. 

J & Ta GROOTHANDEL 
' •} Spiegel-Vensterglas, 

A R N H E M . Verfwaren. 
G H C O R N A M H3"N T K B R D Gr L A H . 

GEBR. H E S SE, Damrak 6 8 , 
AMSTERDAM. 

Leveren eompleeie « i . o s i : T i \ i t i « I « T I M ; I . \ . 
, , BAUIKKIt IITIMiK.V'. 

WASCHBAKKEN, GASOKN'AM ENTEN" enz. Tegen concurreerendo prijzen. 
Plaatsing en inrichting door geheel Nederland, 'roekoningen cn p r j J H C O ! anten 

aanvrage. SVedervcrkoopors ontvangen hot gewone rabat. 

W e s t T n (island. 
AAIBËSTËDÏ1G. 

Op K a t e r d a g den *n J a n n a r i 
1*0*, des namiddags te é é n uur 
(lokale tijd), zal in het P A R K H O T M I . t e 

Hoorn worden aanbesteed : 
Menlek Mn. S. 

H e t m a k e n v a n G e b o u w e n 
en v a n eenige verdere 
W e r k e n ten behoeve v a n 
de l i j n S c h a g e n - W o g -
n u i u . 

Bestek en teekeningen liggen van af 
\ Zaterdag 18 December 1S1J7 ter inzage 
! in het P A R K H O T E L te Hoorn en in het j Hotel C. B B O B B S M A te Schagen. 

Exemplaren van bestek en teeke
ningen zijn te bekomen ad / ' £ . . » 0 
per stel in genoemde hotels en ten 
kantore van den ingenieur der Maat
schappij J. SCHOTEL, Oostzeedijk te 

, Rotterdam. 
Aanwijzing Donderdag 30 December 

\e. k.; samenkomst aan het Station 
Schagen, ua aankomst van den trein, 
welke ten 11.4 vm. (G. T.) aldaar 
aankomt. 

HET HESTUUR. 

lAKBjSTlDÏÏfr 
Op M a a n d a g den £ 7 n Decem

ber 1*07, des middags ten twaa l f 
ure, zijn BURGEMEESTER en W E T 
HOUDERS der Gemeente LEIDEN 
voornemens op het Raadhuis aldaar 
a a n te b e s t e d e n : 
1». Het leveren van: 

K i e i e l / . a n d en g e w a i s c h e n 
g r i n d , i n twee perceelen, 
gedurende vi j l ' achter
eenvolgende j a r e n . 

2°. Het leveren van: 
150.000 s tnk* O a r t h c - k e i e n 

e u 31.O0O « t u k s L a v a 
k e l e n . 

So. Het leveren van: 
S t r a a t k l i n k e r s en Jletsel -

Mteenen ( W a a l - en R i j n -
k l i n k e r s ) , i n v i e r per
ceelen. 

4<J. Het leveren en plaatsen van : 
T w a a l f S teo tpa len . 
De bestekken liggen ter inzage en 

overname op het Bureau der Gemeente
werken op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens 9 uren 
tot 's namiddags 4 uren, terwijl aldaar 
inlichtingen warden verstrekt dagelijks 
van 11 — 12 uren en bestekken zijn te 
bekomen tub 1 a ƒ O.iïO, sub Si en 3 
iï ƒ I.— en sub 4 a / 0.75 per stuk 
(franco per post met ö cents verhoo-
ging1-

Aarwijziig zal plaats hebben: 
Van Sub 4 op Dinsdag 21 December 

1807, '«namiddags 9 uren. 
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4 i : 

Openbare 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente Utrecht zijn voor
nemens op V r i j d a g 24 D e c e m b e r 
18117, des namiddags te l'/t uur, in 
het openbaar ten Stadkuize a a n t e 
b eje t e d e n: 

1". H e t é é n j a r i g o n d e r h o n d 
v a n de Minis en d a a r b i j 
behoorende w e r k e n te 
V r e e s w i j k . 

'4'. I d e m v a n den Straatweg; 
m e t b i j behoorende wer
k e n en twee gedeelten 
J a a g p a d . 

3'. I d e m v a n de S l u i s te Nieu
wer « l u i * e n h e t J a a g p a d 
v a n d a a r tot H i n d e r d a m 
m e t b i jbehoorende wer
k e n . 

4». I d e m v a n het J a a g p a d met 
b i jbehoorende w e r k e n 
v a n Utrecht tot n a b i j 
W o e r d e n . 

5°. H e t l everen en a a n v o e r e n 
v a n M a t e r i a l e n v o o r G e 
m e e n t e w e r k e n , d ienst 
IS ' . IS. a l » : 

Etrechtsche , IJse l - e n W a a l 
s t r a a t k l i n k e r s , IItrecht-
sehe K l i n k e r » ( d r i e l i n 
gen) , • "tv. Metse ls teen, 
K a l k , T r a * . P o r t l a n d c e -
m e n t en P o t h u i z e n , L e k 
z a n d , H e i d e z a n d , H n r d -
steeneit T r o t t o i r b a n d e n 
e n d i to R o n s t c r r a m c n 
met i j zeren roosters , ver
sch i l l ende H o u t w a r e n , 
E i k e n g e w a t e r d H o u t , 
V e r f w a r e n en L o o d w i t , 
enz : O l i e e n P e t r o l e u m . 
B o r s t e l w e r k , d i lasru i ten 
en (> lazen D a k p a n n e n , 
l . l / .er en Gereedschap
pen , enz.: T o u w w e r k . 

Stoomhoutdraaierij. 
i L O B P E B M I I < > i ; i v . 

S p e c i a a l a d r e s voor g r o o t w o r k voor IIIC. T i m n i e r l i e d e n . 
KB. l.cnsK' tussrhen Se reuters li M. <iMitcrh»»jcte tul Ti M. 

ill;, , „ „ , 1 . 34. ItO II M ntt lil. 

Schoorsteen 
0 kap 

JOHN'S 
enVentl 

(Gedeponeerd in alle landen van futropa.) 

Zon. Ketsen en Wind 
werken t i m i o f i i ; tip den 

trek van den Schoorsteen. 
'verbeiert eiken Schoorsteen 
IO j a a r d iarant l e . 

G o e d k o o p e r en beter dan eenige andere kap. Kan niet vastroesten. 
Werkt geruiiehlooi. Zeer g e m a k k e l i j k schoon te maken. 

Gi tuigschrifien, Prospectussen en Inlichtingen verstrekt 
K O K K E R T K A L F F , Utrecht, Maliesingel t». (1) 

A l l e e n v e r k o o p v o o r N e d e r l a n d en K o l o n i ë n . 

voorheen A . J . J O E K E S. 
H e e r e n m a r k t 7. A M S T E R D A M . 

Machinenên, Machinekamer behoef ten, Stoom-
appendages, Gasmotor-olie enz. 

fluT* V r a a g P r U s o p g a a f . -rtmt 

Beitekken 
ter inz;ige, a:tn het Bureau der Gemeen
tewerken, Achter Ktarenburg, van 
Dintdag 14 December e. k. af en zijn 
alsdan ook aldaar, zoomede ten Stad-
huize (Afdeeling Financiën) en bij de 
Boekhandelaren VAX T E R V E E N K S 
ZOON verkrijgbaar gesteld tegen be
taling van ƒ © , S 5 per exemplaar afge
haald en van / (1,1411 franco. 

Monster» zijn tc bezichtigen op werk
dagen aan het Stadsmagazijn en verdere 
inlielitingen te bekomen aan boven
genoemd Bureau, Achter Klarenburg. 

U T R E C H T . 11 December 181)7. 
Dc Secretaris der Gemeente Utrecht. 

J . BOOL. 

T A T T E R S A L L & H O L D S W O R T f l , 
l:\SVII B.DM.. 

Glolie. Works en Stores. 
Aanleg van Centrale verwarming; l> 

IKRRKM, H K O K 1 K A H S K M , 1 ' A K T I C U 
L1EKE en O P E N U A K E G K U O U W E N onz. 

H A N D E L iu Wand- cn Muurtegels. 
Asphalt, Schoorsteenmantel», Vloeren. 

Maatschrppij totExploitatïevan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op I H u s d a g den I !• n J a n u a r i 

I S i i S , de» namiddags ten SS ure {locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in hot Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 737. 
H e t m a k e n v a n een gebouw 

voor waterp laatsen en 
p r i v a t e n op het s ta t i on 
( « r e c h t . 
K e g r o u t i n g / 7000 . 

De besteding geishiedt volgen» § 4 0 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 14 In: Decem-
| ber 18'.»7 ter lezing aan bet Centraal
bureau in bet Moreelse Park en aan 
het bureau van den lieer Sectie-Inge-

Inieur II. E . B E U N K E te Utrecht en 
is op franco aanvraag (per britl'; aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van , 1 . 0 0 . 

Inlichtii gen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau tDiin.t van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 2Uten December 1897, 
ten 11 uren voormiddag (West-Euro-
peesche lijd). 

U T R E C H T , den lOden December 1897. 

Maatschappij 

tegen UI uliUschad. 

0 e H L I L ' L J l l l J i l i l L ' l J l l van 184b 
'» G R A V E N H A G E , H»fht,Ui,t, 

hoek Prinsstraat — ZUTPHEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM. Zuidblaak 50 — BREDA, 
Prinsenkaile — ALKMAAR, Lange-
«t-aat. 

« , A G E F R E S H E N . 

P I I O T O Z I N C O G R A P H I E . 
en £t4*réotyi>e-lurlfhting 

ran G. J . T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor P h o t o -
l i t h o g r a p h i c . bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n s , T e e 
k e n i n g e n enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voorPhoto-
z i n c o g r a p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n en G r a v u r e s , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken eni. 
ten dienste var. HH. Uitgevers en op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor HH. 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen mot proeven van bewerking 
worden op franco aauvrugo gratis toege
zonden. 

G. J . T H I E M E . 

Ter drukkorg der Naamlooze Vennootschap „Hot Vaderland". 

.32s'* JAARGANG N". 52. Z A T E R D A G , 25 December 1897. 

REDACTEUR: 1'. W. V A N G E N D T JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Dureau van De Opmerker, Van llylandtstraat 116, 's-Craeenhaire. 
Abonnementsprijs per jaar voor het binnenland f —, waarover 

op 1 April en I October, telkens voor de helft, beschikt wordt; voor 
België, hij vooruitbetaling / 6.50 en voor de overige landen der Post
unie, met inbegrip van Nederlandsch-Indiii en Transvaal, bij vooruit
betaling f 7.50. 

Advertentien van 1 tot 6 regels f 1.00, het bewijsnummer daaronder 
begrepen; voor eiken regel meer /0.15. Groote letters worden berekend 
naar plaatsruimte. Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van 
drie plaatsingen, slechts tweemaal gerekend. Afzonderlijke nommen met 
plaat /0.25, zonder plaat ƒ0.15. 

K L O K K E N E N K L O K K E N S P E L E N 

door A . W . WEISSMAX. 

(Vetvolg cn slot vim pag. 408.) 

(Juirinus zegt dan verder: „Een Italiaansch kunst-
beminner, hebbende gehoort, dat er in Holland 
zulke speelwerken waren, kon niet nalaten dezelve, 
als overheerlijk, te prijzen. Maar, hebbende gevraagt 
door wat middel men die groote ligchamen, zoo als 
men de snaren van de clavecimbel doet, op haar beurt 
konde doen zwijgen, en tot antwoord bekomen hebbende 
dat dit niet wierd gedaan, wierd het heele klokkespel 
door hem veroordeeld, zeggende dat de kwade ont
moetingen der strijdige geluiden noodzakelijk 't zelve 
ondragelijk mosten maken, liet tegendeel is egter 
waar, zo als wij alle dag hooren. Zo genegen is de 
natuur, alles te verbeteren cn in de goeije vouw te 
schikken, dat ze zelfs d'aldergroot.ste strijdigheden 
bekwaam is te vereenigen. Geschiedt dat in de strij
dige, zoo moet men 'tzelfde met veel meer krachtin 
de harmonieuze geluiden ontmoeten. Hier van hooren 
wij d'uitwerking dagelijks in rtvoorspel van de klok
ken als 't uur zal slaan waar in de liassen door de 
groote kracht dikwijls 't geluid der kleine klokken zo 
b e d e k k e n , dat men de wijs van 't liedje dat ze spelen, 
niet kan hooren. Dit gebrek kan men met weinig 
moeite wegnemen door dc hamers der groote klokken 
niet zoo hoog, maar de kleine wat hooger te doen 
l ichten. Dus zo heb i k , tot meerder voortplanting 
v a n a l wat dc kunst betreft ook hier het gewicht en 
de maat van de k l o k k e n niet wi l len verbergen, maar 
't ze lve, zo als ik 't uit de hand van den grooten meester 
H e m o n y ontvangen h e b , hiernevens voegen". 

U i t die lijst van H e m o n y b l i j k t , dat de lage G 
een gewicht heeft van 13000 Amsterdamsche ponden 
en een middel l i jn van 7 voet 9 d u i m Amsterdamsche 

maat. Dc hooge E weegt echter slechts 15 ponden 
en heeft slechts 8V1 duim middellijn. Ook het ge
wicht van een C , die een quint lager ligt dan de G , 
geeft Hemony op als 44000 Amsterdamsche ponden. 
Een middellijn noemt hij niet. De „ S a v o y a r d e " , die 
onlangs voor de kerk op Montmartre te Parijs werd 
gegoten, weegt 168SS K g . , en ofschoon haar geluid 
ook als C wordt opgegeven, veelminder, dan Hemony 
noemt. Van W o u , die in 1497 de Gloriosa te Erfurt 
goot, zegt in het opschrift, dat haar geluid C is; 
als haar gewicht wordt 14000 K g . genoemd, dus 
ook veel minder dan Hemony opgeeft. Het verschil 
schuilt wellicht daarin , dat geen vaste diapason bestond. 
Die van Van Wou zal hooger geweest zijn, dan die 
der beide anderen. 

Hemony geeft verder op, dat het gewicht der 
hamers drie en dat der klepels vier petcent moet be
dragen. Bij de reeds genoemde „Savoyarde" is het 
gewicht van den klepel 5 percent van dat der klok. 

Tot slot wordt gegeven een beschrijving van „het 
handclavier, waarmede de klokken door 't bewegen 
der klepels konnen werden bespeelt, hetgeen, hoewel 
'tin Holland zeer gemeen is, in andere landen, daar 
men zulks niet en weet, ongelooflijk moet voorkomen. 
Dit geschied aldus. Men hecht, na dat de klokken 
in de rondte van den toren zo zijn gehangen, dat 
d'eene zij tegen d'andre niet overwigtig i s , aan ieder 
klepel een dik koperdraad, 't welk men aan d'overzij 
van den toren vastmaakt; 't geen zo moet gespannen 
worden dat 'er tussen dc klepel en de k l o k maar 
een kleine opening blijft. D a n maakt men daar in 't 
midden een andrc draad aan vast , d i e , door een kleine 
opening in de zo lder , regt neer gaat tot aan ' t h a n d 
clavier 't welk bestaat uit ronde s t o k k e n , d i e , naar 
de breedte v a n de vuisten, waarmede zij bespeelt 
w o r d e n , van eikanderen zijn afgelegen. W a a r v a n de 
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zwaarste door een voetclavier dienende tot den bas, 
worden bewogen". De hier beschreven inrichting vindt 
men nog aan de meeste carillons. In het jaar 1884 
heb ik mij, bij het bespelen van het carillon op den 
Zuiderkerkstoren te Amsterdam ervan kunnen over
tuigen , hoe eenvoudig en practisch zij is. Alleen de 
betrekkelijk lichte klepels behoeft men even te ver
plaatsen , totdat zij de klok geraakt hebben. Zij vallen 
daarna door hun eigen gewicht onmiddellijk weer in 
hun schuinen stand. 

Ik moet hier ook even stilstaan bij het mechanisme, 
waardoor het klokkespel ieder uur, half uur, kwar
tier, soms nog meermalen, zijn melodie laat hooren. 
Het bestaat uit een ton, die door een vallend ge
wicht in draaiende beweging komt, zoodia het uur
werk een pal oplicht. Deze ton is van metaal en geheel 
hol. Naarmate de omtrek grooter of kleiner is, kan 
men haar in meer of minder maten verdeelen, en in 
iedere maat pennen vastschroeven, die als vingers 
bepaalde noten van een klavier, dat met de hamers 
correspondeert, naar beneden drukken. Natuurlijk 
moeten alle muziekstukken, die ten gehoore zullen 
worden gebracht, samen niet meer maten tellen, dan 
op den omtrek van de ton kunnen worden afgedeeld. 
Een bepaalde inrichting zorgt er voor, dat een klink 
het verder doordraaien van de ton belet, zoodra de 
melodie uit is. Iederen dag moet het gewicht, dat de 
beweegkracht levert, worden omhoog gedraaid. De 
hameis die opgelicht worden, vallen op dc klokken en 
om te beletten , dat zij daar zouden blijven liggen, 
waardoor het geluid gedempt zou worden, zijn er 
veeren onder geplaatst, die hen dadelijk na den val 
weer oprichten. 

Op verscheidene tonnen en de daarbij behoorende 
torenuurwerken vindt men de namen der vervaar
digers. In het bijzonder het geslacht Sprakel heeft als 
zoodanig naam gehad. Ü o k te Schermerhorn zijn in 
de 17e eeuw veel torenuurwerken gemaakt. Te Zijde
wind is er een van Jacob Lammers, in 1653 aldaar 
vervaardigd. Jan Adriaenz Leeghwater is eveneens 
een vermaard uurwerkmaker geweest. Hij heeft echter 
geen klokken gegoten, ofschoon de heer Rogge dit 
in het jongste Amsterdamsche Jaarboekje vermeldt. 
Evenmin zijn de Sprakels of Spraeckels ooit gieters 
geweest. 

De 1/e-eeuwsche carillons, wier omvang tamelijk 
beperkt is, en die dikwijls verscheidene tonen missen, 
die bij het uitvoeren van moderne muziek niet kunnen 
worden ontbeerd, worden door het nageslacht in den 
regel misbruikt. De klokkenisten, aan wie de zorg 
van het „muzieksteken" is toevertrouwd, weten meestal 
niets beters te doen, dan het eerste het beste straat
deuntje, aria's uit opera's of schoolliedjes aan te bren
gen. Dat klinkt niet goed; wie denkt er aan, opeen 
clavecimbel, een viola di gamba, of welk ander 17e-
eeuwsch instrument, dat bewaard bleef, zulk een 
programma ten gehoore te brengen? Niemand. Dat 
men dan ook eerbied hebbe voor de instrumenten der 
Hemony's en ze slechts gebruike, om muziek te 
maken, die bij hun karakter past. Muziek uit de 17e 
en 18e eeuw klinkt het best. Valerius Gedenckklank 
is een mijn, die nog door onze klokkenisten haast 
niet werd bezocht, maar die schatten kan opleveren. 

Na deze uitweiding keer ik tot de Hemony's terug. 
Zijn de carillons hun eigenlijke specialiteit geweest, 
ook luidklokken hebben zij veel vervaardigd. Aan
vankelijk was hun werkplaats te Zutfen. De klokken, 
die, blijkens de opschriften, daar gegoten zijn, dragen, 
bij mijn weten, geen vroeger jaartal dan 1646 (te 
Hoorn) en geen later dan 1654 (te Rotterdam). 

In 1657 vestigde Francois zich te Amsterdam. De 
eerste klok, mij bekend en daar gemaakt, is van 
165S. Zij hangt te Wijk-aan-Zee. 

Te Zutfen hebben de Hemony's meest gemeen
schappelijk gewerkt. Toch is op een klok van 1647, 
tc Enkhuizen, vermeld, dat zij door I'"ranciscus alleen 
is vervaardigd. Deze klok maakt deel uit van een 
carillon, in 1647 en 1648 gemaakt en aanvankelijk 
uit slechts 15 klokken bestaande. Van 1662-1674 
hebben de Hemony's het tot 27 klokken uitgebreid; 
latere gieters brachten het aantal op 35. 

De klokken der Hemony's hebben de eigenaardig
heid dat de opschriften, steeds in het Latijn, aan 
de psalmen zijn ontleend; vooral de 150ste psalm 
scheen hun bijzonder toepasselijk. Aan die opschriften 
zijn hunne klokken dikwijls reeds dadelijk te her
kennen , ook al hebben de makers hunne namen weg
gelaten. 

Het aantal klokken der carillons is in den regel 
35; soms werden er meer, soms ook minder gemaakt. 
Het gieten der diepste klokken leverde natuurlijk de 
meeste moeite. Ik vermoed, dat, wanneer dergelijke 
klokken niet zóó uitvielen als de gieters wenschten , zij 
ze niet in de carillons gebruikten, doch als luidklokken 
verkochten. Zoo verklaar ik mij de aanwezigheid van 
de klokken der Hemony's op allerlei plaatsen, waar 
men die niet zou zoeken. 

Zooals men weet hadden de Hemony's te Amster
dam een voor hen afzonderlijk ingerichte gieterij aan 
het Molenpad bij de Keizersgracht. In de gieterij aan 
de Lijnbaansgracht werkte toen Gerard Koster, dien 
ik reeds vroeger noemde. *) 

Na den dood van Petrus I lemony in 1680. die zijn 
broeder Franciscus, in 1667 gestorven, opvolgde, 
werd de gieterij aan het Molenpad opgeheven. Die 
aan de Lijnbaansgracht werd in 16S1 verhuurd aan 
Claude cn Mammes of Mamcrtus Fremy, neven der 
Hemony's en bij hen in dienst; zij gebruikten dezelfde 
psalm-opschriften als deze. Van Mammes Fremy is 
o. a. een klok te Bennebroek, zonder jaartal, doch 
zeker na 16S0 gemaakt. Het werk van Claude is niet 
zeldzaam; de vroegste klok, die ik ken is van 1683, 
te St.-Maartensbrug, de laatste van 1697, te Enk
huizen. Claude Fremy leefde tot omstreeks 1700. 
Zijne weduwe hertrouwde met Claes Noorden, die 
zich door Jan Albart de Grave deed bijstaan. 

Eer ik echter tot de 18e eeuw overga, moet ik 
nog andere gieterijen en de meesters, die daar in de 
17e eeuw werkten, bespreken. 

T c Enkhuizen was reeds vroeg een giethuis van 
stadswege ingericht. Een prent van Spilman uit 1726 
doet het ons zien als een schilderachtig gebouw van 
gebakken en gehouwen steen in den trant van ;(r 1620. 

In 1616 was daar Henricus Nieman werkzaam, 
zooals een door hem gegoten klok te Oostwoud 
bewijst. De onderstelling van den heer Van Borssum 
Waalkes, dat deze gieter dezelfde zou zijn als Hen
ricus Meurs, kan ik niet aannemen. De laatste klok 
van hem, die ik ken, is van 1620 en hangt te Aarts
woud. In 1636 had Enkhuizen een anderen gieter, 
Everhardus Splinter, van wien Medemblik een klok 
uit 1636, en Monnikendam een uit 1641 bezit. 

Te Enkhuizen vindt men een klok, in 1657 door 
Antonie Wilkens aldaar gegoten. In 1665 was deze 
gieter nog in leven, doch in 1666 en 1668 werden 
te Enkhuizen klokken gegoten door een ongenoemde 
„voor de weduwe van Antonie Wilkens". Laurens 

*) Oe heer llrouwcr Ancher was zou vriendelijk mij mede te 
deelen , dat .Wierus Koster in 1661, zijn zoon Gerard in 1670 overleed 
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Brinckhuizcn goot in 1687 te Enkhuizen de klok van 
Sybekarspel. 

In Friesland werden gedurende de 17e eeuw vele 
klokken gemaakt. Te Leeuwarden goot toen Jacob 
Noteman, wiens werkzaamheid de lieer v. B. W . 
van 1611 tot 1649 kon volgen. Een klok van 1635 
van hem vond ik te Valkoog. Zijn opvolger is ver
moedelijk Jurjen Balthasar geweest, van wien klokken 
met de jaartallen 1651 tot 1668 door den heer v. B. 
W . genoemd worden. Buiten Friesland is mij van 
dezen gieter slechts één klok bekend, die tc Burger-
brug bij Schagen, van 1660. 

Een tijdgenoot van Noteman is Hans Falck geweest, 
die uit Neurenberg naar Leeuwarden verhuisde, en 
wiens werk van 1617 tot 1639 kan worden nagegaan. 
Was deze gieter een Duitscher, ook Franschen komen 
voor. Als zoodanig noemt de heer v. B. W . A n d r é 
Aubertin, Nicolas Royier en Francois Simon, die alle 
drie omstreeks 1630 in Friesland hebben vertoefd. Het 
schijnt dat zij rondreizende gieters waren; nu eens 
vermelden zij „uit Frankrijk' 1, dan weer „uit Lot
haringen" bij hunne opschriften. Lotharingen was ook 
het vaderland der Hemony's. Vondel zong, toen in 
1660 het klokkespel der Oudekerk te Amsterdam 
zich voor het eerst deed hooren, van 

„Hemony 
D'eeuwghe eer van Louteringen'. 

Francois Simon goot in 1629 een klok te Xaarden. 
Als den opvolger van Balthasar te Leeuwarden zie 

ik 1'ieter Overmey aan. Hij werkte van 1670 tot na 
1711 en brengt ons dus naar de 18e eeuw. Ook deze 
gieter had een Franschman als concurrent, en wel 
Francois Spronneaux, eveneens een reizend meester, 
wiens werkzaamheid omstreeks 1690 valt. 

Het is mijn doel niet, alle gieters hier te vermel
den. Slechts de voornaamste kan ik noemen. Wie de 
meesters, van wie in Friesland slechts enkele klokken 
bestaan, wil leeren kennen, raadplege de zeer ver
dienstelijke opgaven van den heer Van Borssum 
Waalkes in De Vrije Fries. 

Ik keer nu tot de Amsterdamsche gieterij terug. 
Claude Fremy was in 1699 overleden. Zijne weduwe 
hertrouwde met Claes Noorden, die de zaak voort
zette in compagnieschap met Jan Albert de Grave. 
Een klok van 1701 , door hen beiden gegoten, maakt 
deel uit van het carillon tc Enk-huizen, een van 1700 
bevindt zich te Zaandam. Evenals Fremy gebruiken 
deze gieters bij voorkeur dezelfde opschriften als de 
Hemony's. 

Na 1716 giet De Grave alleen. Tot 172S toe vindt 
men klokken van hem. In 1722 begon hij aan de 
voltooiing van het carillon te I Iattem, die hij in 1727 
ten einde bracht. Ik veronderstel, dat Nicolaas Muller 
zijn meesterknecht is geweest. Van hem noemt de 
heer v. B. W . een klok te Jubbega uit 1732, ik 
vond er een te Beverwijk van 1733 en er wordt ook 
een genoemd van 1734 te Boornbergum. 

De heer Brouwer Ancher deelde mij mede, dat in 
1734 de Amsterdamsche gieterij verhuurd werd aan 
Cyprianus Crans Janszoon. Ik gis, dat Muller de klok 
te Boornbergum nog gegoten heeft, eer deze ver
huring plaats vond. Cyprianus werkte in 1734 nog 
te Enkhuizen, zooals een klok van het carillon aldaar 
bewijst. 

Jan Crans was ook aan de gieterij tc Enkhuizen 
verbonden. Dc heer v. B. W . noemt klokken van hem 
uit 1714 en 1722. In 1727 komt reeds een klok van 
Cyprianus voor, tc Enkhuizen gegoten. Tot 1754 (te 
St.-Jacobiparochie) vindt men het werk van Cyprianus, 

steeds met de vermelding, dat het te Amsterdam is 
gemaakt. Cornell's Crans, zeker een broeder van den 
vorigen, bleef te Enkhuizen, zooals klokken van 1738, 
'739. '74 2 e n '743 doen zien. 

De heer Brouwer Ancher zeide mij, dat in 1755 
de gieterij te Amsterdam verhuurd werd aan J. Sap-
pius, G . Braamcamp en I'. Rentrop, en zij van 1761 
tot 1771 in huur was bij G . Braamcamp , F . Dibbits en 
H . B. van Aalst. Deze huurders schijnen echter niet 
zelf het gietersbedrijf te hebben uitgeoefend; voor hun 
rekening wellicht werkte 1'ieter Seest. In 1757 goot 
deze te Amsterdam dc klok voor Blaricum; hij heeft 
tot 1771 talrijke klokken, van zijn naam voorzien, 
gemaakt. 

In 1771 besloot de stadsregeering de gieterij niet 
meer tc verhuren , doch die in eigen beheer te nemen. 
1'ieter Seest, die zijn sporen reeds verdiend had, werd 
als directeur benoemd en bleef tot 1781 in functie. 
Ik vond slechts één klok, door hem in dien tijd ge
goten en wel die te Wouterswoude 

E r moet in dien tijd nog een firma te Amsterdam 
bestaan hebben, die klokken goot. Zij noemde zich 
,,De erve Ale wijn Crombosch"; een klok van haar, 
met het jaartal 1760, wordt te Oostzaan gevonden. 

De heer Brouwer Ancher deelde mij mede, dat 
in 1781 Christiaan en Jan Seest hun vader als direc
teuren der Amsterdamsche gieterij opvolgden, doch 
dat na 1782 Christiaan alleen voorkomt tot 1816. 
Maar op de talrijke klokken, na 17S2 gegoten, worden 
steeds de namen der beide broeders gevonden. 

In 181S werd de gieterij, waar zooveel uitmuntend 
werk was gemaakt, na een bestaan van 204 jaren ge
sloten ; de inventaris werd verkocht. Waar het gebouw 
eens stond, vindt men nu een meelmolen, die door 
stoom wordt gedreven. 

Hoe het met de Fnkliuizcr gieterij verder is gegaan , 
schijnt mij niet in allen deele duidelijk. Ik vermoed 
dat omstreeks 1755 Cornelis Crans zijn werk daar zal 
geë indigd hebben, want de klok te Sybrandahuis, van 
1756, tc Enkhuizen gemaakt, draagt als opschrift: 
Steen en Borchhard f Jdunt Wie deze Steen was, kan 
ik niet nagaan. De heer v. B. W . vermeldt verschei
dene klokken, door Johannes Borchhardt te Groningen 
gegoten in 1739 en 1742. Is nu deze gieter dezelfde, 
die tot 1761 met Steen een compagnieschap had, en 
die later weder als J. Borchhardt te Enkhuizen voor
komt? 

Ik vermoed van wel. De „Steven Borchhardt", die 
de heer v. B. W . vermeldt, is zeker een verdicht 
persoon. De klokken, aan hem toegeschreven en dra
gende de jaartallen van 1755 tot 1761, zijn ongetwijfeld 
door Steen en Borchhardt gemaakt. Hieronder is er 
een van 1759, te Hees bij Nijmegen. 

Johannes Borchhardt heeft tot 1755 te Groningen 
gegoten, zooals de klok te Middelbert van dat jaar 
doet zien. In ditzelfde jaar goten echter Steen en 
Borchhardt reeds de klok voor Terwispel te Enkhui
zen, zoodat de laatste in dat jaar Cornelis Crans moet 
hebben vervangen. Borchhardt heeft te Enkhuizen veel 
gegoten; zijn werk laat zich tot 1766 (Oudehaske) 
volgen. O f er na hem nog een gieter te Enkhuizen is 
geweest, weet ik niet. 

In de 18e eeuw heeft ook Hoorn een gieterij be
zeten. Daar werkte Jan Nicolaas Derck, wiens vroegste 
werk de klok te Foudgum van 1732 is. De heer v. 
B. W . noemt een klok te Makkum, in 1774 door 
„Joan Nicolaas Derks Jr." gegoten. Deze gieter zal 
dus een zoon van den vorigen geweest zijn, die, 
blijkens een klok in de Kapelkerk te Alkmaar, nog 
in 1760 leefde. In 1783 vinden wij L . Haverkamp te 
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Hoorn; hij goot toen een klok voor Schoorl. De klok 
te Joure, van 1790, is ook zijn werk. 

Onder de i8e-eeuwsche gieters behooren de ge
broeders Verbruggen. Van Jan Verbruggen bevat de 
Dromedaristoren te lonkhuizen een klokje met het 
jaartal 1755, doch zonder opgave van de plaats waar 
het vervaardigd is. De toren der St.-Janskerk te 
Haarlem heeft een klokje met „J. et 1'. Verbruggen 
me fuderunt Hagae, A 9 1761". Deze gieters werkten 
dus toen in Den Haag. Te Heemstede hangt een klok 
van hen met 1759, doch zonder plaatsaanduiding. 

* * 

Het bovenstaande is, ik erken dit gaarne, een zeer 
onvolledig overzicht van de Nederlandsche klokken
gieters en hun werk. Het materiaal, waarover ik te 
beschikken had, bepaalde zich slechts tot dc opschrif
ten , in onze beide noordwestelijke provinciën te vin
den. Hoe moeilijk het is, in de veeltijds tamelijk 
duistere torens de opschriften juist te ontcijferen, weet 
ik bij ondervinding. (Indanks alle zorg, daaraan 
besteed, zijn toch ook in de Noord-Hollandsche op
schriften eenige fouten voorgekomen. 

Dc heer Van Borssum Waalkes, die af moest gaan 
op wat dikwijls weinig met het werk vertrouwde per
sonen hem mededeelden, kan niet aansprakelijk ge
steld worden voor de abuizen, die dc lijst der Friesche 
opschriften bevat Veeleer dient hulde gebracht te 
worden aan de scherpzinnigheid, waarmede hij dik
wijls, van wat hem onjuist was opgegeven, de rechte 
lezing heeft gevonden. 

Veel blijft er nog te onderzoeken en te verklaren 
over; ernstige en volhardende archiefstudie kan daarbij 
alleen helpen. 

Dat de eerste gieters rondreizende personen zijn ge
weest, mag veilig worden aangenomen. Maar waarom 
vindt men de eerste vaste gieterijen alleen in de ooste
lijke provinciën ? Hoe komt het dat later slechts enkele 
en daaronder niet altijd de voornaamste plaatsen der 
westelijke provinciën gieterijen bezitten ? Ziedaar vast 
een paar vragen, wier volledige beantwoording be
langwekkend zou zijn. 

()ver de betrekking, waarin de gieters tot elkander 
hebben gestaan, kon ik slechts gissingen wagen. Die 
gissingen aan de werkelijkheid te toetsen, ziedaar de 
taak van hem, die eenmaal, hoop ik, er zich toe 
zetten zal, de geschiedenis der Nederlandsche klok
gieterskunst te schrijven. 

VEREENIGING D K KRIESCHE BOUWKRINO 
TE L E E U W A R D E N . 

Vergadering tan 16 December 1897. 
De Voorzitter, de heer W. C. de Groot, deelt mede dat het 

bestuurslid, de beer C. v Dujjsen, tot vico-voorzittor U benoemd. 
De Voorzitter werd met algemeene stemmen tot bestuurslid ou 
Voorzitter herkozen, terwijl drie nieuwe ledun werden aungenomen, 
zoodat de Verecuiging thuns ruim GO leden telt. 

Als spreker trad op de heor 1'. J . Tichelaar, van Makkum, met 
het onderwerp: „Ue Muurtegelfubrikagc in Nederland". 

ln het inleidend woord, zcgl spreker, dat hot niot beet mogelijk 
is do ontwikkeling vun dc Nederlandsche tegelindustrie tc be
schrijven, uungezien ons bijna alle hulpbronnen daartoe ontbreken 
Verschillende schrijvers over ceramiek en faiënce zwijgen geheel 
over de Nederlandscho tegels. Knochonhuuer heeft getracht do 
tcgelindustrie hier-tc-lundu te beschrijven, doch hjj kan hot eerste 
gebruik en den oorsprong niet met zekerhoid aangevon. Hot meest 
juiste juartr.1 van hot op den voorgrond treden dor muurtegels 
geeft Dr. S. Muller aan lio bund in den catulogus van hot Museum 
van Oudheden der stad Utrecht. Hjj zegt daar, na over da met 
hoge pers to wapens versierde haardsteenen gesproken to hekben, 
dat voor hetzelfde dool als deze haard.tceneu platto vierkante 
muurtegels gebruikt werden , deze zjjn van grjjzo klei gemaakt 
en allen ongeveer 13 cM. lang en broed. Zij waren met een wit 
glazuur bedekt, mot verschillende blauwe liguren beschilderd on 
dienen ter liekleeding vau gchcelo echoorstoenwanden en groote 
muurvlakken. 

De tjjd, waarin do inuurtcgols do grootoro haardstocnen vor-
drongen, is vrjjwol mot eenige zekerhoid aun to govoo. Op de 

baardstoencn toch kwam mocstal het jaartal voor, waarin ze 
gemaakt waren en aan de kloeding van do oudste mot poppen 
boschüdordo muurtcgcls was duidelijk te zion, dat zij in 't begin 
der zeventiende eeuw zjjn ontstaan. Het laatBte op do haardstee-
ncn voorkomende jaartal is 1621. Dr. Muller trekt uit deze gege
vens do conclusie, dat tusBchen 1010 on 1620 de dunne muurtegels 
/ijn ontstaan en do dikkere haardsteenen verdrongen werden. 
Deze uitlogging omtrent het zoo plotseling ontstaan der muurtogcls 
komt spreker evenwel wat oppervlakkig voor; ongetwijfeld heeft 
do ontwikkeling van de aardowerk-fabrikngo, welke iu de 17e 
eeuw te Delft plaats h a d , veel tot de tegclfabrikagc bijgedragen, 
maar het onderscheid tusschen do met een jaartal voorziene dikke 
haardsteenen en de dunne zonder jaartal of fabrieksmerk voorko
mende muurtegels is zoo groot, dat er aan eon ont-taan van do 
oeno uit de anders niet te denken valt. Noen, de tcgelfabrikage 
is evenals do cultuar uit do oostelijke landeu tot ons gekomen. 
De met de landen aan do Middcllandschc Zoo, cn bovenal met 
Klein Azië, handel drijvende Portugeozcn hadden spoedig de kunst 
afgezien cn brachten die in eigen vaderland in toepassing De zoo 
pructiseho industrie breidde zich in Portugul zeer spoedig uit, en 
werd vun daar naar do landen om de .Middcllundsche Zee uitge
voerd. 

Zeor wol mogelijk is het dat do Nodorlandors, uls veel handel 
met Portugal drjjvcndo, de tegelfabrikago van do Portugoezen 
hebben geleerd. Ook ann do Noordzijde van de Pyreneeën cn do 
Alpen werden reeds vroeg geglazuurde tegels gebruikt, cn men vindt 
ze uit do liïo eeuw ; van daar dat de tegelfabrikage langs don 
landweg tot ons kan gekomen zjjn doch zekerheid is ook hiervoor 
niet to geven. Er is ecu derdo weg, waarlangs de tegel- cn faiënco-
iudustrie naar hier kan gekomen zjjn, en wel over den Oceaan 
door den invoer van het Japansch porselein, dnur zich dio industrie 
na do oprichting van de Oost-Indischo Compagnie te Delft zoozeer 
uitbreidde en volo voorwerpen van Dclftsch aardewerk uit dien tjjd 
met Japunseho voorstellingen zijn beschilderd. Het feit dat de uit 
Portugal cn Spanje verdreven judon in do 15o on lllu eeuw alhier 
cen voilige schuilplaats vonden en do industrie ginds meest in 
handen van de joden was, goeft eenige zekerheid voor dc eersto 
veronderstelling! Do oudste plateelbakkerij wordt door Henri 
llavard, als in 1611 to Delft opgericht, aangeduid. Do heden nog 
bestaande tegolfabrioken te llarlingen, Utrecht cn Makkum zijn 
ulleu zeer waarschijnlijk in do 17e eeuw verrezen. 

Na aldus het ontstaan der tcgellabrikago tc hebben geschetst, 
gaat dc spreker ann do hand van in do zaal aanwezige monsters 
en pluten moer in het bijzonder uitweiden over de wjjzo, hoo 
de tegels gemaakt werden en worden, zoowel teu opzichto van 
het gebruik binnens- als buitenshuis, en worden de verschillende 
soorton allou met belangstelling bezichtigd; vooral do togolB 
cn vergluasde steentjes voor gevel en tvmpanversiering van ver-
schillenJo vorm en kleur trokken zeer de aandacht wegens hunne 
zeldzame hardheid, heldere kleuron en zuiveren vorm. De groote 
vooruitgang, zogt spreker, in de machine-industrie, hoeft ookgo-
zorgd dat de tegels machinaal kunnen worden gefuhricoerd en 
heelt ons eeu togebnachiuo verschaft, dio tegenwoordig vry al
gemeen gebruikt wordt. Deze machine maalt do klei, waardoor 
de kleimolen vervalt eu muakt dan in eens de tegels op do ver
langde dikte; volgons meening van den spreker zijn nog vele 
verbetcringou ten opzichte van dc fabrikage in uitzicht. 

Door deu gemnkkelijkcn invoer van huitoulaudseho tegels wor
den do oud-Hollandsche hoo langer zoo meer nnar don achter
grondgedrongen ; terwijl Holland 5 pl't iukomend recht van de Duit
sche tegels heft, vrangt men in het buitenland ongeveer 30 pCt. van 
do onze ln concurrentie met do buitenlandscho worden te Maas
tricht door do firma Rcgout en do Boeiété Ceramioue tegels ver
vaardigd, die ia kwaliteit met allo buitenlandscho soorten go-
ljjkgcstold kunnen worden. 

Na nog over do fabrikngo in 't buitenland to hebben gespro-
kon, eindigde spreker zjjne lezing, waarvoor hem, bjj monde 
van den Voorzitter, do dank der Vorgadering werd gohracht en 
waarop nog ctn zeer gcanimeorde discussio volgde. 

Niets meer aan do orde zijndo werd do vorgadering, ondor 
dankzegging aan do leden voor do trouwe opkomst, gesloten. 

TECHNISCHE V A K V E R E E N I G I N G . 
A F D K K L U V G A M S T E R D A M . 

Vergadering van 15 December 1897. 
In dezo vergadering hield de heer Lauweriks. architect te 

Amsterdam, een voordracht over „principen." 
Priocipon noemde spr. grondoorzaken cn typen; voor boven

zinnelijke dingen worden getallen aan genome n, voor tastbare de 
geometrische vormen. Mot verschillende voorboolden toonde spr. 
aun dat een eenheid, of liever het begrip vun dio eenheid, tot 
3- en 1-cciilicid leidt, voor hot oonvoudigste voorwerp is bovendien 
noodig: oeu aanschouwer en cen middenstof, waardoor dio ver
bonden worden, zoo iB do rechte lijn de middelaar tusschen het 
punt cn den cirkel. 

Uitvoerig hohandoldo spr. do getallen inct hot oog o» hun 
onderlinge verhouding en do elementen uit do loer van Plato, 
nl. aarde, wator, lucht en vuur, die niet inot de elementen der 
chemie verward moeten wordon, maar eigenschappen aanduiden, 
dus vaste, vloeibare, gasvormige en etherische toe-tanden. Door 
op een bolvorm telkens, zoowel naar binnen als buiten, die ele
menten too te passou, komt spr. tot 7 verschillende toestanden; 

417 

hiermodo kunnen de kleuren, 3 hoofd- en 4 tusschenkleuren, 
vergeleken worden. 

Principen op regelmatige lichamen zijn de assen: spr vindt 
hierin oen stolsel van 3 en een van 4 afmen, en maakt duidelijk 
dat een regclm. 4-vlak in een 8-vlak, dit in een 20-vlak, dit weer 
in een kubus past, alleen door de overeenkomst der assen; door-
gaando komt men weder tot het regelmatig 4-vlak, zoodat weder 
7 lichamen in elkander besloten zijn. (In een vorige lezing had 
spr. reeds op de overeenkomst van de elementon van I'lato met 
geometrische figuren cn regelmatig lichamen gewezen). 

Ten slotte vertoonde spr. oen ander soort regelmatig I'2-vink. 
waarvan do projection een zeshoek cn een vierkant zijn; de 
•lakken bestaan uit ruiten, waarvan de assen zich verhouden 
als 1: V ~ 2 . 

Een aandachtig gehoor volgde sprs. boeiende eu diepzinnige 
voordracht, die door cen algemeen applaus werd gevolgd. Ver
scheidene leden muakten van de gelegenheid gebruik spr. vragen 
te doen omtrent het gehoorde. 

Hierna dankto de Vice voorzitter, de hoor Sanders, spr. met 
eenige hartelyko woorden. 

(Bij do opening der vergadering was medegedeeld dat een der 
donateurs /ijn contributio aanmorkelyk vorhoogd bad.) 

Vervolgens werden 3 nieuwe leden aangenomen en do ver
gadering gesloten. 

2c Algemeene vergadering van IQ December 1897. 
Xadat de Voorzitter der Aid. Amsterdam, de heer Haver, do 

aanwezigen welkom geheeten had, opent de Voorzitter vun het 
Hoofdbestuur, do heer Emons, de vergadering. In zijn opo-
ningsrede constateert spr. niet genoegen don grooten vooruit
gang der Verecuiging, vooral die der Amstcrdumsehe Afdee
ling , en den goeden naam dien ze reeds beeft door hare 
le/.ingeo on kunstbeschouwingen en de medewerking met andere 
verecnigingen; tevens mankt spr. melding van een met 1 Januari 
op te richten afd. Enschedé -Hengelo, voortkomende uit de Ver
eeniging „Ontwikkeling en Vriendschap". 

Het verzoek om sanctie van liet Hoofdbestuur tot het stem
men op deze vergadering door afgevaardigden (overgenomen van 
de Afd. Amsterdam) wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Hierna deelt de Voorzitter mede dut het aantal leden en dona
teurs in den loop van dit jaar (iot 1 November) toegenomen is 
van 130 tot 245, waarvan Amsterdam 99, 's-Gravenhage (14, 
Rotterdam 59, Utrecht 23 bezitten. De Voorzitter bespreekt do 
verrichtingen van het Hoofdbestuur, 0. a. het inedegaau mot bot 
adres tot wyziging der aete-cxamens voor middelbaar teeken-
ondcrwijs, het rapport opgemaakt, naar aanleiding eener vraag 
van de Haagsche Afd. over cen opzichters contract, huisvesting, 
arbeidsduur enz , en brengt ter sprake de prijsvraag „Diploma", 
waarbfi de heer Do Bazel uit Amsterdam een Ie prijs verwierf; 
dezen beer werd bijzonder dank gebracht voor/ijn belangloosheid. 

De beer Couturier, Amsterdam, geeft als Hoofd van het Infor
matiebureau verslag over het door dat hureau verrichte; hieruit 
blijkt dat vele werkgevers zoowel als werkzoekenden er gebruik 
van maken, on in dit jaar 15 personen geplaatst waren. Spr. 
knoopt hieraan nog een beschouwing over advertenties, waarin 
opzichters of teckenaars gevraugd worden met opgave van 
verlangd salaris en acht reeds veel gewonnen als werkzoekers het 
salaris adverteerou. De heer Des Bouvric, Amsterdam, dient alsnu 
oen motie in, om het hoofdbestuur te machtigen zich met vereeni
gingen , die uit pntroons of gedeeltelijk uit patroons bestaan, 
in verbinding te stellen, hetwelk bij acclamatie aungenomen wordt. 

Do rekening eu verantwoording wordt, na eenige opmerkingen 
van den heer v. d. Poll , VGraveuliage, goedgekeurd, waarna 
eonigo veranderingen van het ulgemeen huish. Reglement aan 
do orde komen: 

lo. van de Afd. 's Gravenhage om bij vergaderingen donateurs 
te weren wordt, nadat door velen het vóór en tegen bepleit is, 
afgestemd; 

2o. van de Afd. Amsterdam over het stemmen ter algemeene 
vergadering met afgevaardigden wordt met algemeene stemmen 
aangenomen; 

So. van de Afd. Amsterdam, in verband met hot vorige, als voren; 
4o. „ „ „ Rotterdam om eeu art. in te Tasschcn over 

„arbitrage" in beginsel oveneens; alleen word een vereenvoudi
ging door de Afd. Amsterdam heter geacht; 

5o en 60. vnn het Hoofdbestuur ovor verandering der dutu 
voor het indienen vun verslagen; beide konden de goedkeuring 
wegdragon. 

Bij loting werd do Afd. Rotterdam aangewezen tot, nazien der 
rekening eu verantwoording. 

De begrooting over 1898 wordt nu een opmorking van den heer 
T. d. Toll goedgekeurd. 

Mot applaus wordt een voorstel van deu heor Pieten 1 Am
sterdam , om do volgende algemeene vergadering to Rotterdam te 
houden, ontvangen. 

Kij de rondvraag lokte de heer Van WuyckhuUo, Rotterdam, 
een motie uit, om het Hoofdbestuur op te dragen pogingen inhei 
work to stellen by betrekkingen van gemeente-architect, het 
hebben van een iugenieurs-diploma, zooals onlangs voor/.ieriksee, 
niet verplichtend to stellen. 

Nadat verschillende sprekers nog bet woord govoord hebben, 
dankt de Voorzitter den aanwezigen voor hun trouwe opkomst 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
AFDKKLIM; VGHAVKNHAMB. 

Vergadering van Vrijdag 17 December 1897. 
In dezo vergadering werden ter vervanging van de heeren E. J . 

Brommer Hzn. en O. H Bauer Jr . , die als bestuursleden aftraden 
cn niet herkiesbaar waren, gekozen de heeren K. F. Ehnle en J . 
I*. J . Lorrie, die deze benoeming aannamen, evenals de voorzittor, 
dio, borkozen, bij acclamatie do taak weer op zich nam. De 
rekening en verantwoording van den penningmeester, waaruit 
bleek, dat de financieelc toestand hyzonder gunstig was, werd 
goedgekeurd, terwijl do behandeling der begrooting geen aan
leiding gaf tot discussie. 

Hierna kreeg kolonel G. E. V . L. van Zuylen bet woord tet 
het houden igner aangekondigde voordracht. In oen onderhou
dende verhandeling gaf ue spreker een overzicht van bet gesprokene 
up bet congres tc Brussel over vraag 7: „welke zijnde algemeene 
(technische, hygiënische, financieel» enz.) regelen, die in grooto 
gemeenten moeten worden aangenomen voor den bouw van 
goedkoope woonhuizen, die door verscheidene families moeten 
worden betrokken?" cn vraag 8: „welke algemeene regelen moet 
men stellen voor afzonderlijke woningen eu in het byzondcr ten 
pluttelaude". 

Beide vragen gaven aanleiding tot een ruime gcdachtenwisseling 
in verband mot de stedelijke toestanden in ons land; algemeen 
erkende men echter de urgentio vun het woningvraagstuk en 
weiischto den spreker succes toe met zyn voornomen zoo mogoljjk 
het particulier initiatief te prikkelen. 

Als kunstbeschouwing waren iu do zaal tentoongostcld de 
antwoorden op de prijsgaven, uitgeschreven door do Maat-
Bcfaappjj ia bet jaar 1896, waaraan door don heer W. Mondt 
nog eeuigo plaatwerken uit zijn bibliotheek waren toegevoegd. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP TE ROTTERDAM. 
De vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam hield 

Zaterdag 18 dezer ter eert» van haar koperen feest een tentoon
stelling van werk van haar leden en van prijsvraag-ontwerpen 
voor stadsversiering in de lokalen vau don Rot'.erdamschen 
Kunstkring. 

Te 3 ureu kwamen daar het bestuur en do leden van de ver
eeniging on het bestuur van don Kunstkring samen. De heer J . 
Verheul Da., voorzitter van de febsteommisrde, nooiijgde den 
voorzitter vau Bouwkunst eu Vriendschap, den heer Henri Evers, 
uit de tentoonstelliug te openen, waaruun dezo met een korte 
kernachtige rede gevolg gaf, tevens zijn dauk betuigende aan 
dc-n Kunstkring voor het afstaan van do zaal. De jury had toen 
juist baar booordeeliiig geëindigd. Zij be t >: d uit de" heeren A . 
Salm G.Bzn., voorzitter van de Mautschappy tot bevorderitg der 
Bouwkunst, to Amsterdam; Jos. Th. Cuypers, voorzitter van 
Architectura et Amicitia te Amsterdam, eu A. Eeconite, te 
Delft. Haar uitspraak luidde aldus: 

Afdeeling Architectuur, uitgevoerde ontwerpen: zilveren med. 
de heeren .). Verheul Dzn., Henri E.crs uu J . P. Stok Wzn. 

Bronzen medaille niet toegekend. 
Getuigschrift de heeren C. N . van Goor eu W. Molenbroek. 

Afdeeling architectuur, niet uitgevoerde ontwerpen : zilveren 
medaille de heer C. N. van Goor; hrouzen inodaillo do heeren 
J. Verheul Dzn. en A. B. P. Otteu, getuigschrift de hoer J . J . Gert. 

Afdeeliug opmetingon en restuuratiën vau bestaande gebouwen 
enz.: zilveren medaille de hoer Ueuri Evors; bronzen medaille 
de boer Jac. van Gils; getuigschrift do heeren J . Verheul Dzn. 
en C. N . van Goor. 

Afdeeling kunstnijverheid: zilveren medaille de heer A. Spoon 
J .Jzn; bronzen medaille de hoeron C. N . van Goor en Jac. van 
GUa; getuigschrift de heer A. B. P. Otten. 

Versieringskunst: getuigschrift de hoeren A. Weimar en K. 
Hasp er. 

Beeldhouwwerk: zilveren modaillo de heer 8. Miedema. 

P R I J S V R A G E N 
CI.UU-GEHOUW VOOR DE AMSTERDAMSCHE ROEI- EN 

ZEIL VEREENIGING , ,DE HOOP". 
Tor bcoordceling dor ontwerpen voor een nieuw eluh-gchouw 

voor do Amstordumscho Roei- en Zoilvoreeuiging „De Hoop'*, 
— welke ontwerpen door drio architecten, medeleden van „De 
Hoop", zjjn opgemaakt, — is door hot bestuur der Voreeniging 
een jury benoemd, bestaande uit do heeren A . L. van Gendt, 
A. Salm G.Bzn. en Jan Springer. 

VERSIERINGSONTWERPEN TE AMSTERDAM. 
Op do prijsvraag voor do versiering en verlichting van de 

Leidschegruchtoii, noord- eu zuidzijde, van Ljjnbaansgracbt tot 
Keizersgracht en van do Prinsengrachten, oost- en wcstzjjdo, 
van Lcidschcgracht tot Gedempte Rozengracht cn VVcstcrmarkt, 
uitgoschreven door het comité der hewouors van do gemolde 
buurten , zijn tien antwoorden ingekomen. 

Door de jury van hcoordeoling, bostaunde uit do hh. C. Muys 
ken, voorzitter, Carol L . Dako, A . Hesselink, Burt van Hove 
H. AV. Jansen, J . R. do KruyH', C. B . Posthumus Moyjes, N ' 
van der Waay, K. II. BOB , SS. T. Mumin Jr. on Jos. Th. J ' 



418 

Cuypers, secretaris, in aan het ontwerp motto A de prijs van 
f200 toegekend en de premie van i" 10Ü aan het ontwerp W. K. 
Do ontwerper van het niet den prijs bekroonde ontwerp bleek te 
zyn de heer A. I I . Zinsmcietcr, architect te Amsterdam; die vau 
het met de premie bekroonde ontwerp de heer H . Bonda , archi
tect te Amsterdum. 

Do ontwerpen zijn van 22 December si tot 28 December 
kosteloos tc zien in het gebouw van de ^Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst, Marnhstruat 402, to Amsterdam. 

ONTWERPEN VAN EEN OF MEER ZEGEWAGENS. 

De Algemeene Nederlandsche "Wielrydersbond schrijft eene 
prijsvraag uit voor bet ontwerpen van een of meer zegewagens 
voor het bloemencorso tc *s Gravenhage in September 1898, ter 
gelegenheid van de inhuldiging van H . M. de Koningin. Kr wor
den gevrangd ontwerpen voor: 

a. Ken wagen, getrokken door 4 paarden, voorstellende den 
Triuniwagcn van het Wielrjjders-toerisme, met aangifte en ar
rangement van figuren, van versiering der pnardetuigen cn van 
costuums der stalknechts. 

Beschikburc som (buiten de prgzen) voor wagen cn versiering 
der paardetuigen ƒ 300.—. 

//. Een wagen, getrokken door 6 paarden, met middenfiguur, 
voorstellende Neerlands Flora, omgeven door allegorische vrouwe
nharen, voorstellende Neerlands inheemsche bloemen; de versie
ring der paardetuigen. dc costuuma der stalknechts en het ar
rangement der figuren moeton worden aangegeven. 

Beschikbare som (buiten de prjjsen) voor wagen en versiering 
der paardetuigen /-400 — 

c. Eeu wagen, getrokken door 8 paarden, voorstellende Hulde 
aan Hare Majesteit dc Koningin (deze hulde inoet in verband 
worden gebracht met de Rijwitdsport). Dc wagen inoet worden 
voorafgegaan door 4 wapenherauten te paard; de vior kwartieren 
van het Wapen llarer Majesteit dc Koningin; versiering der 
paardetuigen, zoowel voor den wagen als voor dc harnachemen-
ten der paarden van de herauten, de kleederdracht der herauten, 
de costoams der stalknechts en het arrangement der figuren 
moeten worden aangegeven. 

Beschikburc som (buiten de prijzen) voor wagen en versiering 
dor paardetuigen / 000.— 

Keu wagen, getrokken door 4 paarden, voorstellende de 
ontwikkeling van het Rijwiel, allegorisch voorgesteld; versiering 
der paardetuigen, costuums der stalknechts cn het arrangement 
der figuren moeten worden aangegeven. 

Beschikbare from (buiten de prgzen) voor wagen en versiering 
der paardetuigen /S00.— 

Voor het bekroonde ontwerp van ieder der wagens wordt uit
geloofd een prijs van één honderd vijftig gulden {(' 150.—). De 
vervaardiger van het beste op het bekroonde volgende ontwerp 
ontvangt vijftig gulden (/50 . -J. 

Met de subcommissie voor de prijsvraag maken deel der Jury 
uit de heeren Willv -Martens, kunstschilder, en P. du Kicu, in
genieur-architect, 'beiden te 'B Gravenhage. 

Blijkens achterstaande advertentie verstrekt de beer .1. C . 
Burkens te Haarlem, 1ste .Secretaris vau genoemden Bond, 
nadere inlichtingen. Het uitvoerige programma wordt door dien 
heer, op aanvrage, gratis gezonden. 

I N G E Z O N D E N . 

Geachte heer Redacteur, 
In con vau uw onlangs verschenen bladen komt voor de bouw 

der Ambachtsschool ta Zwolle, met opgave van de vakken dio 
daar voorloopig zouden worden onderwezen, 

Naar aanleiding daarvan moet het tocli bevreemding wekken , 
dat ook daar als bij de oudere Ambachtsscholen, geen onderwijs 
wordt gegeven aan den toekomstigen metselaar. 

Hoewel er velen van bewust ziju en de producten van het 
metselvak veel verbetering vragen, hoort men mcestul zeggeu 
dat liet vak tc omslachtig is om op school beoefend te worden. 

Mijns inziens is dit eene grove dwaling, bet zal er al van af
hangen op welke wijze liet onderwijs gegeven wordt. 

Het valt toch niet te ontkennen, dat kennis van de metsel-
materialen, bun oorsprong, doel, afmetingen, gebreken ouz. eu 
hun toepassing in bet bouwvak een groot veld van beschou
wingen aangeeft. 

Wanneer dit alleen door een wetenschappelijk, doch ook prac
tisch ontwikkeld persoon, gesteund door ervaring, den leerling 
wordt onderwezen, dan kan er hoop zijn dut vele zotte bepalingen 
omtrent spcciebereidiug enz. iu de A. V . verbeterd, eu de uit
stekende politio maatregoleu tegenover den aannemer, in vclo 
bestekken voorgeschreven, omgezet worden in eene gezondere op
vatting van uit te voeren metselwerken. 

Inmiddels, mijnheer dc Redacteur, bij voorbaat mijnen dank. 
Hoogachtend: 

Uw dw. 
Bosktop 17/12 't>7. L . Muiin-

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 t .wiJMiAii i : . Dercr dagen is een begin gemaakt inct het 

maken van de gebouwen voor dc iu 1808 tc houden nationale 
tentoonstelling van vrouwenarbeid, op het terrein van den heer 
Goekoop achter het duin, tegenover II<*>tcl do la Promenade. Do 
hoofdingung zal komen aan de Stadhoudersluan. 

— Het op dc Staatshcgrooting uitgetrokken bedrag voor jaar
wedden vuu het korps opzichtera van den Waterstaat is bij 
ameudement met 12000 verhoogd, naar aanleiding vau eeu 
voorstel vun don hoer Conrad. 

L E E U W A R D E N . Door Burg. en Weth. is aau den Gemeenteraad 
een voorstel ingediend tot wijziging der voorwaarden van uitgifte 
van bouwterreinen aan weerszijden vau het Nieuwe Kanaal, met 
het oog op hot feit, dat zich tot-nu toe weinig gegadigden bobben 
voorgedaan. Gelijk Burg. eu Weth. zeggeu, schijnen de door den 
Kaad vastgestelde minimum-prijzen van de onderscheidene bouw
terreinen op het tot heden vorkregon ongunstige resultaat invloed 
te hebben uitgeoefend. Zij stellen daarom een prijsverlaging voor, 
.-ehter slechts met een tijdelijk karakter, zoodat de toegestane 
pcrceutBgow'ijzo verlaging op do l>ij raadsbesluit vastgestelde 
prijzen van jaar tot jaar zal verminderen en voorts om aan koopers 
van geheele bouwblokken of van een grooto oppcrvlakto terrein 
hoven de tijdelijke verlaging nog een vermindering op dc minimum
prijzen too te kennen. De vermindering zal hoofdzakelijk bedragen 
15 pCt., welk cijfer mot ingang van 1 Januari 1899 telken jare 
met 3 zal wordon verminderd. Aan dc vroegere koopers van 
terreinen (met uitzondering vnn cen tweetal) zal een teruggave 
van 15 pCt. der door hen botaaldo koopsommen worden j; cd aau. 
Aan dc koopers van 1000—2000 centiare zal boven do tijdelijke 
reductie nog 10, aau die van 20i'l centiare en meer nog 15 pCt. 
vermindering worden verleend. Verder worden nog gunstige be
palingen voor de koopers voorgesteld. 

Zn-niKsi-:»-:. Voor dc betrekking van gemeente-architect, welke 
1 Jan. e. k. openvalt, hebbeu zich vgf sollicitanten aangemeld, 

AMERSFOORT. Terwyl de gemeente bezig is een gasfabriek in 
eigen beheer te nemen en daartoe een terrein voor f5000 kocht, 
is thans by den Gemeenteraad ingekomen het voorstel vau de 
(.Imperial Continental Gas-associatiou", waarin zij aanbiedt het 
terrein voor de volle koopsom over te nemen, dc gns-exploitatie 
25 jaar te ondernemen en tot minderen prijs gas tc leveren. Do 
Raad moet vóór 15 Maart beslisseu. 

O o s T K i t i ï K K K . De Gemeenteraad verleende aan dc «Industrieels 
maatschappij" tc Amsterdam (directie van Bamevcld Kooij eu 
vau der Honig) voorloopigo concessie voor con waterleiding en 
een centraalstation voor electrische verlichting, voor zes maan-
den, waarna dc volledige plannen en definitieve concessie-voor
waarden bij don Raad moeten zyn ingekomen, 

— Aflevering 12 van Dc Natuur (uitgave van J . G. Broose te 
Utrecht) bevat: 

Alaska's nieuwe goudvelden aau de Klondike, door Dr. E. Bleek
rode. — De bloemenstad eu hare bolplanten, door J. Sturing. — 
Dc Kolenrijkdom van Duitschland eu eenige andere Kuropcesche 
Staten, in verband met de toekomstige uitputting der verschil
lende revieren, door K. E L. Veeren. — .Menseh-apeu, door Dr. 
K. Sinia. — Hollandsche tabak, door C. J . Koning. — Sterren
kundige opgaven en mededeelingen, door Ant. Paunekock. — Cor
respondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Aan den heer l i . \V. J . C. van den Wall Ikke, te Amster

dam, directeur der Ned. Zuid-Alrikaanscho Spoorwegmaatschappij, 
is door Keizer Wilhelm dc orde van deu Ronden Adelaar Sc kl., 
cn aan den heer U. A. A. Middelburg, directeur te Pretoria, do 
Kroonorde Sc kl. verleend 

— De hoofdingenieur van bet myuwezen l'cnneuia is in het 
Poso-meer op Celebes verdronken. 

— Bjj de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
is benoemd tot udjunct-iugenieur le klasse Jhr. J . C. vun Keigors-
berg Versluijs, thans 2o klasse. 

— Bij beschikking van den minister van binnen], zaken is met 
1 Jan. a. s. aan Dr. P. H. van der Meniën op zyn verzoek eervol 
ontslag verleend uls assistent voor do scheikunde aan dc Pol. 
School te Delft. 

— Bij den Waterstaut in Ncd.-lndië is: 
benoemd tot opzichter 2e kl de waarnemende opzichter 3e kl . 

P. vau Hsynlngen; 
belast met dc waarneming dor betrekking van opzichter 3e kl . 

cn geplaatst in de resid. Pekalongau, dc ambtenaar op wachtgeld 
II. J . Regeer; 

toegevoegd aan den chef' der irrigatio-afdceling BrantuB, met 
Sidoanijo als standplaats, dc opzichter 2e kl. L . P. A. Beraad; 

overgeplaatst naar Probofinggo. de opzichter Sc kl. J . H . 
Boon; nuar Cherihon, dc opzichter Se kl. .1. G. Kussasie; naar 
Krawaug, dc opzichter 3c kl. E. G. Th. Burgors; naar den gc-
westelijken dienst iu de residentie Soerubaia, do opzichter 3e k l . 
C. .1. I'. Th. van Baatten; naar Madoera, de aun den chot der 
4c waterstnatsafdeeliug toegevoegde waarnemende ingenieur 8o kl , 
J , Wilke. 
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— Bij beschikking van den minister van waterstaat zyn benoemd 
tot buitengewuon opzichter M. J. van Hennen, by het opruimen 
van grond op de Nieuwe Merwede; J . Heemstra, G.J.Jaarsma, 
A . J. van Venule en P. de Vries, bij het maken van ramtoestellen 
cn meerpalen in en langs bet buitcn-toclcidingskanaal tot dc 
nieuwo schutsluis te I.Tmuiden; F. J . Frobn en M. van Wijngaarden, 
bij hot maken van een berg- en herstclplaats voor do deuren der 
groote schutsluis tc IJruuiden; H. van der Ploeg, by het maken 
van cen tijdelijke inrichting voor watervoorziening aan de Vissehers-
haven te IJmuiden en bij het bouwen van cen woning voor den 
havenmeester aldaar. 

— ü e algemeene waterleidingmaatschappij'te Amsterdam be
noemde tot chef-administrateur (standplaats Almelo) den heer G. 
Halbertsma, gemeente-bouwmeester to Vlissingen. 

— Tot technisch administrateur der Tilbornche waterleiding 
is benoemd de beer S. Brandenburg Ran, hoofdadministrateur der 
algemeene waterleidingmaatschappij tc Almelo. 

— Bij het kadaster zijn de adspirant-landmeters G. S. Ncute-
boom van Groningen naar Rotterdam verplaatst en de landmeters 
C. A . Struijk en J. K A. van Ricssen, van Zutfon naar Keiden. 

Met 1 Jan. zijn benoemd tot tcekenaar der 3o klasse op het 
bureau van deu ingcnieur-verilicuteur te l'trecht S. Goedmoed 
eu II. J . Kwast. 

— Wegens langdurigen dienst werd een jaar verlof verleend aan 
den opz. 2e kl. bjj de exploitatie der staatsspoorw. op Java II. 
Kangelaan. 

— Do tijdolykc opzichter-machinist by de werken eu opnemingen 
van do rivier de Solo, J . W. van Walterop de Vries, is op zijn 
verzoek eervol ontslagen. 

— De verdienstelijke beeldhouwer Tc Poel, lid der firma Te 
Poel en Stoltefus tc 'sGravouhuge, is op 53- jarigen lccftyd overleden. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— D i r o c t e u r dor g e m e e n t e - g a s f a b r i e k fee Amers

foort. Voorloopig salaris ƒ2000 en /"SOO voor woning. Adres vóór 
1 Jan, aan B. cn W. (Zie advert, in het vurig no.) 

— O p z i c h t e r by dc b o u w p o l i t i c te Zwolle. Jaarweddo 
f 1400. Adres vóór 20 Dcc. aan den Burg. (Zie advert, in Act 
vorig uo.) 

— T e e k e n a a r - o p z i c h t o r , tot assistentie van een archi
tect-timmerman. Adres no. 30004 A'. Rolt, O. 

— A s s o c i é h o u t b r a n c h o . Benoodigd kapitaal b" * 10 
mille. (Zie advert, in het vorig no, tusschen de aankondigingen.) 

— T o e k e n n a r , bekend met het teekenen van kaarten, op 
hot bureau der Nederl. Heidemaatschappij. Adres vóór l Januari 
aau den Directeur te l'trecht. 

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

INFORMATIEBUREAU T E C H N I S C H E V A K V E R E E N K H N G 
V A N - D E R - H K L S T H T R A A T 29, AM.STI:HOAM. 

verl. sal Opz.-landmeter, oud 35 jaar, 
,, 22' „ 
. 20 „ 
. 50 . i 

Opzichter, 
N 

Opz.-tcekenaar 
v h . 

2S 
20 
28 
45 

/'J00 ii ƒ1200 
„ «0 ii „ 70 
, l'i . 50 
* 90 
„ «0 
„ 50 
. 80 
„ !)0 

jaar 
m l . 

ongeil. „ 
geh. „ 

Tcekenaar. Hand-, Bouw-, Ponteekcncn, loeft. 'iS jaar, ongoh. 
salaris naar werkz. 

T A T T E R S A L L & HOLDSWOKTf l , 
f ; w i r f ; / » f , 

<*lol»e. WorkM en Mtoren. 
Aanleg van Centrale verwarming in 

WK I I H E N , B R O E I K A S S E N , PARTICU
LIERE en OPENBARK GEBOUWEN enz. 

HANDKL in Wand- en .lluurtegelii. 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vlooren. 

AABBESTEDIBC. 
Op K a a n d R g den 3J7n Decem

ber 1897. ties middags ten twaal f 
ure, zijn BURGEMEESTER en W E T 
HOUDERS der Gemeente LUIDEN 
voornemens o p het Raadhuis aldaar 
a a n te b e s t e d e n : 
1». Het leveren van: 

K i e t e l z a n d en gewasschen 
g r i n d , i n twee perceelen, 
gedurende v i j f achter
eenvolgende j a r e n . 

2". Het leveren van : 
150.000 s tnks O u r t h e - k e l e n 

en 31.000 s tuks L a v a -
k e l e n . 

3». Het leveren van: 
S t r a a t k l i n k e r s e n Metse l -

s teenen ( W a a l - en R i j n -
k l i n k e r s ) , i n v i e r per
ceelen. 

4». Het leveren en plaatsen van : 
T w a a l f S tootpalen . 
Dc bestekken liggen ter inzage en 

overname op bet Bureau der Gemeente
werken op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens 9 uren 
tot '» namiddags 4 aren, terwijl aldaar 
inlichtingen warden verstrekt dagelijks 
van 11—12 uren en bestekken zijn te 
bekomen sub 1 a f 0.50, sub * en 3 
k § 1.— en sub 4 a ƒ 0.75 per stnk 
(franco per post met 5 cents verhoo-
ging)-

Aanwijzing zal plaats hebben: 
Van Sub 4 op Dinsdag 21 December 

1897, 's namiddags 2 uren. 

Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Sanitary Engineer 
M o m . San. Inst. L O N D O N . 

Kantoor: l .»ö Do B a j r t e r k a ë e , A l I M T F . l t K A M . I'iliaaal: :tr. Knlt in . 
Hoofdagent voor Nederland, liol^ië cn Koloniën van SIIAN'KS & Co, to llarrliead. 
Specialiteit voor do Levering van eompleeie Badinrichtingen — Privaat-Inrichtingen. — 

Shanks Closets zijn no^ niet overtroffen. — Porseleinen Badkuipen, IJieren Badkuipen.— 
j Closets, Waschtafets, Urinoirs enz. - V K K W A It • I \ti V u V*K X T 1 1 . A T I E . 
( Belast zieh met de plaatsingen inrichting in geheel Nederland. Zeereoncarreerende prijzen, 
! Teekeningen en prijsopgaven gratis. W'ederverkoopers genieten liet gebruikelijke rabat. 

WILH. TILLMANNS'KCHE WELLBLEOH-
FABRIK TJ. VBRZINKBREI, REMSCHEID. 

O V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N enz. van gegolfd plaatijzer. 

ROLLUIKEN vau Staal of Hout in verschillende constructies. 

Vertegenwoordiger:B J . H E S S E L M , Keizersgracht263 Amsterdam. 

UTREGHTSCHE ASPHALT FABRIEK. 
WerhaaMe Bekroningen t niplonia'n Zilv. Mettaillesi emm. 

Prima A S P i l A L T I> A K P A P I KR in a l l e H e r k e n , 't beste aa 
goedkoopste dat er bestaat. Asphalt daklak, Asphaltmaslik, Carbolineum «as. 

D A K B E D E K K I N G E N v a n A S P H A L T P A P I E B , kant en klaar 
onder Jarenlange garantie. Maken a l l e voorkomende A s p h a l t w e r l 

Echte VULKAAN HOÜTCEMENT-DAKBEDEKKINGEH, 
•et 10 jaren garantie. H o n d e r d e n reeds gemaakt door 't geheele I 
• • aUe tot vo lkomen tevredenheid, waarvoor de bewijzen voorhanden 

U T M O S T . F i r m a S T E M T * T A K K E N . 

GemeenteJelephoon 
V E N L O . 

V r a a g t pr i j sopgave v a n 
circa 3 0 Telephoonpalen, Amerik. 
greenen bont. 

Lengte 15 tot 25 M. 
Dikte onderkant 0,40 tot 0,45 M. 

qnadraat. 
„ bovenkant 0.18 tot 0,23 M. 

qnadraat. 

Bontbereiding tegen bederf 
Kyanlseerinrichting. 
H. LENSINK, 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
tovert pask laar gelcyanlseerd (rot 

en i w a m v r U ) 
Rasterwerken, Schuttingen, Vloeren 
Vloerrlbben, Broe ibakken , e u . eask 

• e n i g aeker w e r k e n d r e u k - ea 
k l e u r l o o s m i d d e l . 

http://AlIMTF.lt
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PRIJSVRAAG. I Algemeene Merlandsche Wielrpers-bond. 
Door het BESTUUR der A L K -

MAARSCIIE BUITEN SOCIËTEIT 
wordt al> p r i j s v r a a g uitgeschreven: 

Het bouwen van een 
Sociëteitsgebouw in 
den Alkmaarder Hout, 

waarvan de kosten, uitgenomen het 
g r o n d w e r k , zevenduizend gulden 
mogen bedragen. 

P r ij l van / 150,— en p r e m i e 
van f SO,— worden beschikbaar ge
steld. 

De jury bestaat uit de heeren: 
H. J . D E GROOT, directeur der 

Ambachttscbool en B. A. S. 
te Alkmaar; 

G. N. ITZ, directeur der gemecnte-
weiken te Vlaardirgen ; 

G. L O O M A N , gemeente-architect 
te Alkmaar. 

P r o g r a m m a ' s en situatie-teeke
ning kosteloos verkrijgbaar hij den heer 
D. J . BOSMAN, Langtstraat 57, te 
Atknuutr. 

Gementsteenfabriek. 
H. M. D E L A N G E te I iiniriliwgen 
levert zoo spoedig mogelijk zoodanig 
fabrikaat. 

P R I J S V R A A G 
voor het ontwerpen van een of meer Zegewagens voor het •tl.OK.'tl I1X-
( O I W I ) te 's-Gravenhage in SEPTEMBER 1898, ter gelegenheid van de 
I n h u l d i g i n g v a n H . 31. <le K o n i n g i n . 

Voor het bekroonde ontwerp van ieder der wagens wordt uitgeloofd een 
prijs van / ' I S O ; de vervaardiger van het beste ontwerp, volgende op het 
bekroonde , ontvangt / " S O 

De Heeren W I L L Y M A R T E N S , Kunstschilder, en P A U L DU R I E l ' , 
Ingenieur-Architect, beiden te ' S - G R A V E N H A G E , hebben zich bereid verklaard 
met de Snb-Commisnie voor de P r i j s v r a a g de JURY nit te maken. 

Nadere inlichtingen verstrekt ondergeteekende gaarne. 

De \ste Secretaris van den A N. W. B, 
J . O . B Ü B K E N S , 

Gedempte Oude ISraeM III. Haurletn, 

CARBOL.NEUM „KRIMPEN 
d e r MaatNchi j . tot b e r e i d i n g v a n K o o l t e e r p r o d n k t e i i te 

K r i m p e n a/d 1.1 « e l . 
Bekroond «.ouden Medaille, Tentoonstelling vnn Nijverheid en Kunst, Dordrecht 1897 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters cn prospectussen gratis verkrijgbaar. Hooldagcten voor Nederland en Koloniën 

Ch M . BOKSs* «fc C o . Amsterdam. 

1. p.fcCiioi a^Lij»11 

D O R D R E C H T . 
S t o o m r a a r m e r u g e t i j Steenhouwerij. 

N t e e n - en I W a r m e r h n n i l c l . 

Assurantie Maatschappij 

tegen 

ide 

. !"!l. *• 

l i van 1845 
's-GRAVENHAGE, I'. MM, 

hoek Prüi.-esfraat — Zl'TPIIEN 
AMSTERDAM, Sophiaplein — ROT
TERDAM, Zuidbluak 56 — I'REDA, 
Prineenkade. — A L K M A A R , Lange-
straat. 

L A C K P B B H l f i i r . 

L. van der Hoorn, 
D O N K E R S T R A A T 17 . UTRECHT 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
P H O N E ^ 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. 

DYNAVIO'S, E L E M E N T E N , SLIJP-
SCHIJVEN", CHEMICALIËN, APPA
R A T E N eiz. 

Begro) ngen, Prijscouranten enz. 
grat 

X. ^ÈÉ^ T 1 

•••-.-^*t--_4i 

JLi-xiliem. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

V A N 

W A T E R P A S - U O E K M J E E T » 
SN AS!).'..':»: 

n f S T B E M E K T E W , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTED, 

LANDMETERS, T E E K E N AARS, enz-

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 UI G E N . 

F A B R I E K vau 

Machinale Houtbewerking. 
W E E S P . W E E S P . 

TIMMERWERKEN IN DIVERSE HOUTSOORTEN. 
Lijstwerk ook voor Meubelmakers. Wand- en Plafond betimmeringen* 

HOUTEN GEBOUWEN als: Villa 8 , Tuighuizen, Keetenenz.; 
ook onderdeelen als: Deuren, Ramen, Veranda's, Erkers enz. 

Sportartikelen en artikelen vtnr Hutshoudelijk gebruik, 
S P E C I A L E I N R I C H T I N G 

Tor drukkcry der Naarnlooze Vonnootscbap „Het Vaderland". 
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